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ÚVOD 
 

Muzeum a galerie v Prostějově /dále jen MGP/ má za sebou další rok svého působení, 

tentokrát již stotřicátýdruhý. Tato výroční zpráva Vám přiblíží, co se nám v tomto roce 

povedlo, čeho jsme dosáhli a co naopak můžeme považovat za neúspěch a podnět  

ke zlepšení v dalších letech. 

Koncem roku 2018, po jmenování nové ředitelky MGP, se život v muzeu začal ubírat 

trochu jiným směrem, než byli zaměstnanci doposud zvyklí. Proto začátek nového roku 

nebyl nikterak snadný. Vzájemné oťukávání a hledání společné cesty bylo mnohdy 

doprovázeno rozličnými názory, diskuzemi, dlouhými poradami, změnou směrnic  

a postupů. Bylo třeba změnit přístup a pohled zaměstnanců na to, že úkoly je třeba 

plnit řádně a  včas a stejně tak je třeba dodržovat stanovené postupy, legislativní 

nařízení a standardy. Většina se novému tempu a směru brzy přizpůsobila. Ti, jejichž 

postoj byl odlišný, naše řady bohužel opustili. Rozloučili jsme se i s některými 

zaměstnanci, kteří odešli do starobního důchodu. Všem je ale třeba ještě jednou  

za práci, kterou za dobu svého působení v muzeu vykonali poděkovat a popřát jim 

hodně zdraví a štěstí na jejich další životní cestě. 

Na naši práci, muzejní práci, péči o sbírky, edukační činnosti, pozorovatelské činnosti  

a všemu, co k tomu patří, to však nemohlo mít a ani nemělo vliv. Průběžně jsme 

připravovali nové výstavy jak v hlavní budově, tak v Galerii Špalíček, současně jsme 

se chystali na otevření Červeného domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané, který 

procházel velkou rekonstrukcí a po 15 – ti letech měl být opět zpřístupněn veřejnosti. 

Stejně tak jsme dohlíželi na stavbu nové části depozitáře a připravovali podklady pro 

vybavení a koncepci stěhování, což nás bude čekat v druhé polovině roku 2020 a bude 

to provozně velmi náročné. Část sbírkových předmětů, které jsou ve stávající částí 

depozitáře, se budou muset přestěhovat do nové části, ale před tím musí projít 

důkladnou kontrolou a případnou restaurátorskou a konzervátorskou péčí. Všichni 

zaměstnanci byli do činností zapojeni. Byly vytvořeny pracovní skupiny, z nichž každá 

měla svůj úkol a výstupem byly návrhy, libreta, scénáře, zkrátka podklady pro realizaci. 

Pokud jde o výstavní plán, tak tento se podařilo plně realizovat, žádná výstava nebyla 

zrušena, termíny byly dodrženy. Návštěvnost byla srovnatelná s předchozími lety. 

Velkou radost pociťujeme z toho, že se nám podařilo navázat spolupráci s městem 
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Prostějov. Kromě finanční podpory, které se nám od města dostalo, jsme mohli  

do prostor nové radnice umístit dva informační stojany, na kterých průběžně zveme  

na aktuální výstavy. Současně si návštěvník magistrátu, který se v budově nové 

radnice nachází, může přečíst něco o naší historii a celkové nabídce. Tento projekt 

jsme nazvali „Nová radnice zve do staré“ a jsme velmi rádi, že nám vedení města tyto 

prostory poskytlo. 

V plánu pro rok 2019 byla reinstalace expozice o prostějovském básníkovi Jiřím 

Wolkerovi, jehož výročí narození si v roce 2020 připomeneme. Oslovili jsme několik 

firem s žádostí o vyhotovení návrhu, ale žádného jsme se dosud nedočkali. Nechceme 

však tuto záležitost nechat usnout, a proto  budeme i nadále intenzivně pracovat  

na tom, aby expozice našeho rodáka získala opět svou slávu. 

Nemůžeme opomenout ani edukační činnost, která tvoří významnou míru 

návštěvnosti. Edukátorky navázaly osobní kontakty s učiteli škol a pravidelně  

je oslovují nejen s nabídkou stálých programů, ale připravují pro ně i programy  

ke krátkodobým výstavám, workshopy a dílničky. V tom jim velmi dobře posloužily 

výstavy, které byly obohaceny o interaktivní prvky. Nejednalo se tedy jen o „suchý 

výklad“, ale žáci si sami mohli předměty osahat, řemesla vyzkoušet a dokonce  

si v prostorách muzejních sálů zahrát i fotbal. 

Hovoříme - li o odborné činnosti, zde jsme se dlouhodobě potýkali s personálním 

deficitem z důvodu dlouhodobých nemocí některých našich zaměstnanců a výpadkem 

mezi odchodem a nástupem nových zaměstnanců. To mělo za následek, že jsme 

nemohli provádět činnosti tak, jak byly naplánovány. Inventarizace sbírek, její část,  

se musela posunout do dalšího roku, výstava s etnografickou tematikou se nemohla 

realizovat vůbec. 

V minulých letech MGP vykazovalo velké nedostatky v ekonomické oblasti,  finanční 

problémy se odrážely v platební neschopnosti, což se ale v roce 2019  podařilo  

za přispění Olomouckého kraje, který finanční schodek dokryl nemalou částkou, 

stabilizovat. Díky tomu jsme mohli navýšit příspěvek zaměstnavatele na stravenky, 

zaměstnanci mají možnost čerpat příspěvek z fondu kultury a sociální péče a v závěru 

roku jsme z uspořených peněz vybavili některé kanceláře kompletně novým zařízením. 

Muzeum a galerie v Prostějově ve výsledku skončilo v kladných číslech, což je třeba  

v závěru úvodní části vyzdvihnout. Kéž v tomto duchu budeme pokračovat i v dalších 

letech. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název:                      Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace 

Sídlo:                       nám. T. G. Masaryka 21/2, 796 01 Prostějově 

IČO:                        00091405  

Právní forma:          příspěvková organizace  

Zřizovatel:              Olomoucký kraj 

Statutární zástupce:  Mgr. Soňa Provazová, ředitelka 

Datum vzniku:       17. 3. 2003 

Zápis v OR:            oddíl PR, vložka 1270, Česká republika, Obchodní rejstřík, 

vedený Krajským soudem v Brně  

Bankovní spojení:     115 - 4170640287/0100, KB, a.s., Prostějov  

Dálkový přístup:   www.muzeumpv.cz, www.hvezdarnapv.cz  

Identifikátor datové schránky: 3ejk6da   
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2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 
 

Podle ustanovení §10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, plní organizace funkci muzea. Získává, 

shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejné 

sbírky muzejní povahy podle zákona o ochraně sbírek. Dále seznamuje širokou 

veřejnost s vědeckými poznatky z oborů astronomie, kosmonautiky a příbuzných 

přírodních a technických věd. Provádí vlastní odbornou činnost v těchto oborech a její 

výsledky publikuje. 

 

2.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

Organizační struktura byla od března změněna, počet úseků zůstal zachován v počtu 

pěti, ale došlo k přeřazení profesí pod jiná oddělení. Útvar ředitele – ekonomicko – 

správní oddělení se přejmenovalo na útvar ředitele. Pokladní a průvodkyně byly 

přeřazeny pod oddělení výtvarných umění a muzejní edukace a současně byla profese 

sjednocena a nazvána jako „zřízenec v kulturním zařízení“. Grafik byl přeřazen na 

útvar ředitele. Knihovník, restaurátor, konzervátor - aranžér   byli přeřazeni na oddělení 

správy sbírek a odborných činností. Ke změně organizační struktury došlo zejména 

z důvodu velkého zatížení vedoucí ekonomicko – správního oddělení a vyvážení počtů 

podřízených na jednotlivých úsecích, s ohledem na profesní kvalifikace.  

Dále došlo v průběhu roku ke změně zástupce ředitele. Paní Kamila Husaříková byla 

k 1. 6. 2019 odvolána a současně ke stejnému datu byl jmenován zástupcem ředitelky 

pan Václav Horák, vedoucí oddělení správy sbírek a odborných činností. 
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Organizační schéma platné od 1. 3. 2019 

 

 

ŘEDITELKA

ÚTVAR ŘEDITELE

(3/3)

ASISTENTKA, ÚČETNÍ, 
SPRÁVCE MAJETKU

1x1,0

ÚČETNÍ, PERSONALISTA

1x1,0

GRAFIK

1x1,0

ODD. SPRÁVY SBÍREK A 
ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

(11/11)

HISTORIK, VED. ODD. 

1x 1,0

ETNOGRAF

1X1,0

BOTANIK

1X1,0

HISTORIK

1x1,0

HISTORIK UMĚNÍ

1x1,0

GEOLOG

1x1,0

ARCHEOLOG

1x1,0

RESTAURÁTOR

2x1,0

KONZERVÁTOR, 
ARANŽÉR

1x1,0

KNIHOVNÍK
1x1,0

ODD. GALERIE 
VÝTVARNÝCH UMĚNÍ A 

MUZEJNÍ EDUKACE

(7/11)

VÝSTAVÁŘ - KURÁTOR, 
VED. ODD. 

1x1,0

EDUKÁTOR V KULTUŘE

2x1,0

ZŘÍZENEC V KULTURNÍM 
ZAŘÍZENÍ

8x0,5

ASTRONOMICKÉ 
ODDĚLENÍ

(2/2)

PEDAGOG VOLNÉHO 
ČASU, VED. ODD.

1x1,0

EDUKÁTOR V KULTUŘE
1x1,0

PROVOZNÍ ÚSEK

(3,5/4)

DOMOVNÍK - ÚDRŽBÁŘ, 
ŘIDIČ, VED. ODD. 

1x1,0

DOMOVNÍK - ÚDRŽBÁŘ, 
ŘIDIČ

1x1,0

UKLÍZEČKA
1x1,0   1x0,5
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3. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH 
 

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ 
 

V roce 2019 zaměstnávalo Muzeum a galerie v Prostějově 32 zaměstnanců,  

při přepočteném úvazku 27, 29 pracovníků při limitu schválených přepočtených úvazků 

27, 5.   

Počty zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích: 

 

 počet osob přepočtený počet na úvazky 

Odborní pracovníci muzea 17 17 

Vedoucí a administrativní 
pracovníci 

3 3 

Technicko-hospodářští 
pracovníci 

12 7,5 

 
Snížení přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno tím, že tři zaměstnankyně 

byly v dlouhodobé pracovní neschopnosti. V uvedeném roce dvě zaměstnankyně 

čerpaly rodičovskou dovolenou. Na jejich pozicích je zástup.  

V průběhu roku byly podány dvě výpovědi ze strany zaměstnance a tři pracovní 

poměry byly ukončeny z důvodu odchodu do starobního důchodu. Na všechny pozice 

byla vypsána výběrová řízení, z nichž byl vždy hned v prvním kole po osobních 

pohovorech vybrán vhodný uchazeč a uzavřena pracovní smlouva. Za dlouhodobou 

nemoc jsme přijali zástup, taktéž na základě výběrového řízení. Současně jsme 

s úvazkem 0,75 zaměstnávali přes úřad práce paní na pozici „zřízenec v kulturním 

zařízení“, která zastupovala za dlouhodobou nemoc a jako výpomoc v administrativě, 

popř. zastupovala za dovolené či nemoci. Tím se nám podařilo ušetřit mzdové 

prostředky ve výši 101 tisíc korun. 

Dále bylo uzavřeno celkem 35 dohod o provedení práce, zejména na přednáškovou 

činnost, výpomoc při revizi směrnic a zástup za dovolené na pokladnách v muzeu  

a galerii.  
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3.2 MZDOVÉ NÁKLADY UZ 0301 
 
 
Závazný ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2019 byl dodržen. Celkově 

zaměstnanci strávili na dočasné pracovní neschopnosti 718 pracovních dnů, za což 

byla poskytnuta náhrada ve výši 70 tis. Kč. Nemocnost oproti předchozímu roku 

výrazně stoupla, což bylo zapříčiněno již zmíněnými dlouhodobými pracovními 

neschopnostmi tří zaměstnankyň. 

 
Prostředky na platy ve výši 8 944 tis. Kč byly čerpány následovně:  
 

Odborní pracovníci muzea 5 626 tis. Kč 

Vedoucí a administrativní pracovníci 1 166 tis. Kč 

Technicko-hospodářští pracovníci 1 951 tis. Kč 

Dohody o provedení práce     131 tis. Kč 

Náhrady platů za DPN      70 tis. Kč 

 
 
Celkové prostředky na platy zaměstnanců 8 743 tis. Kč byly čerpány takto: 
 

Základní mzda 6 258 tis. Kč 

Osobní příplatek     587 tis. Kč 

Příplatek za vedení    212 tis. Kč 

Práce do úvazku      62 tis. Kč 

Práce přesčas      28 tis. Kč 

Odměny    473 tis. Kč 

Příplatky za práci přesčas      10 tis. Kč 

Příplatky za práci ve svátek       31 tis. Kč 

Příplatky za So a Ne     100 tis Kč 

Příplatky za práci v noci        7 tis. Kč 

Náhrady za dovolenou    925 tis. Kč 

Náhrady za nepřítomnosti             50 tis. Kč 

 
 
Z prostředků hrazených úřadem práce bylo na mzdách vyplaceno 76 tis. Kč. Z jiných 

zdrojů pak byla uhrazena dohoda o provedení práce ve výši 12 tis. Kč.      

       

Průměrná mzda v roce 2019 byla 26 669,00 Kč, což je daleko pod průměrnou mzdou. 
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
 

Výsledné hospodaření uzavřeného roku 2019 předčilo očekávání, hospodaření muzea 

dosáhlo výrazného zisku 356 tis. Kč. Kladný výsledek v hospodaření hlavní činnosti 

činil 270 tis. Kč (po odpočtu transferového podílu 243 tis. Kč), doplňková činnost 

přispěla ziskem 86 tis. Kč. Celkový zlepšený výsledek hospodaření, použitelný  

k posílení fondového hospodaření, bude činit (po zohlednění transferového podílu  

27 tis. Kč a uplatnění ztráty z minulých let ve výši 31 tis. Kč) 298 tis. Kč. 

 

4.1 NÁKLADY A VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 

Celkové náklady dosáhly v hlavní činnosti 17 383 tis. Kč. V hospodářské činnosti  

88 tis. Kč. Největší část nákladů v hlavní činnosti tvořily: 

 mzdové náklady ve výši 9 032 tis. Kč. (52 % z celkových nákladů), 

 odvody z mezd ve výši 2 989 tis. Kč (17% z celkových nákladů), 

 odpisy ve výši 1372 tis. Kč (8% z celkových nákladů), 

 opravy a udržování 1010 tis. Kč (6% z celkových nákladů), 

 energie ve výši 764 tis. Kč (4% z celkových nákladů), 

 ostatní náklady 2 299 tis. Kč (13% z celkových nákladů). 

 

Největší část nákladů v hospodářské činnosti tvořily: 

 odpisy ve výši 51 tis. Kč (58% z celkových nákladů), 

 energie ve výši 31 tis. Kč (35% z celkových nákladů),  

 ostatní náklady 6 tis. Kč (7% z celkových nákladů). 

 

Celkové výnosy dosáhly v hlavní činnosti 17 653  tis. Kč, v hospodářské činnosti  

174 tis. Kč. 

Největší část výnosů v hlavní činnosti tvořily: 

 výnosy z transferů ve výši 16 977 tis. Kč (96% z celkových výnosů), 

 výnosy z prodeje služeb (vstupné do výstavních prostor) ve výši 423 tis. Kč  

(2% z celkových výnosů), 

 jiné výnosy z vlastních výkonů 149 tis. Kč (0,9% z celkových výnosů), 

 výnosy z prodaného zboží 80 tis. Kč (0,45% z celkových výnosů), 
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 ostatní výnosy z vlastních výkonů 22 tis. Kč (0,65% z celkových výnosů). 

 

Největší část výnosů v hospodářské činnosti tvořily: 

 výnosy z pronájmu 114 tis. Kč (65% z celkových výnosů), 

 výnosy z prodeje služeb  60 tis. Kč (34% z celkových výnosů). 

 

Porovnání nákladů a výnosů  

 výsledek hospodaření v hlavní činnosti 270 tis. Kč.  

 výsledek hospodaření v hospodářské činnosti zisk 86 tis. Kč.   

 
 

4.2 NÁKLADY A VÝNOSY V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 
 
Od 1. listopadu roku 2018 jsou prostory kavárny galerie Špalíček, na ulici Úprkova 18, 

Prostějov v pronájmu. Náklady v roce 2019 činily 88 tis. Kč, výnosy činily 174 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření v roce 2019 činil 86 tis. Kč. Příjmy z pronájmu kavárny jsou 

použity na splátky úvěru od Komerční banky, a. s., které ročně činní 55 tis. Kč a úroky 

z úvěru ve výši 5 tis. Kč.  

 

4.3 INVESTICE 
 

Z prostředků zřizovatele byly uskutečněny tyto investiční akce: 

 zakoupení váhy na mince k numismatické sbírce ve výši 47 tis. Kč, 

 instalace nového osvětlovacího systému v galerii Špalíček ve výstavních 

sálech ve výši 452 tis. Kč, 

 nákupy do sbírek muzejní povahy ve výši 93 tis. Kč, 

 investiční prostředky na novou expozici Petra Bezruče v Kostelci na Hané 

nebyly z technických důvodů čerpány (budova byla kolaudována a aktivována 

v lednu roku 2020). Bylo požádáno o přesun schválených prostředků na rok 

2020, 

 V roce 2019 byla zahájena přístavba nového depozitáře na Lidické ul.  

Na místě bývalé stolárny, která byla v té době v majetku Centra sociálních 

služeb Prostějov, p. o. Hodnota bývalé stolárny byla převedena naší organizaci 
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a je do dokončení celé investice evidována na účtu 042, poté se stane součástí 

ceny nové dokončené budovy. Předpoklad dokončení je III. čtvrtletí roku 2020. 

 

4.4 OPRAVY 
 

Vzhledem k tomu, že k opravám se v předchozích letech přistupovalo velmi laxně  

a řešily se jen bezvýznamné či havarijní situace, stav budov a zařízení není 

v lichotivém stavu. Naplánované finance na opravy se ukázaly být jako nedostačující, 

např. z důvodu špatného nacenění /odhadem, ceny bez DPH, …/ a proto bylo nutné 

požádat zřizovatele o navýšení rozpočtu a dokrytí chybějících finančních prostředků. 

Některé opravy jsme byli nuceni provést pouze provizorně, abychom zabránili 

nejhoršímu, některé opravy nebylo možné provést vůbec, z důvodu jejich velké 

finanční i časové náročnosti, ale současně s přihlédnutím k faktu, že majitelem není 

zřizovatel, ale jsme pouze nájemci. Přesto považujeme za úspěch, že se nám níže 

uvedené opravy povedly zrealizovat a zabránili jsme tak nejhoršímu. Přesto je však 

nutné do dalších let opět plánovat dílčí opravy, které budou na tyto opravy navazovat, 

protože stav budov, zejména budovy Astronomického oddělení – hvězdárna, není 

dobrý. 

 

Provedené opravy: 

 Oprava a rekonstrukce dřevěných prvků Galerie Špalíček ve výši 250 tis. 

Kč /převod z roku 2018/. 

 Oprava střechy a kopule budovy hvězdárny ve výši 275 tis. Kč. 

 Oprava EZS na hlavní budově TGM ve výši 98 tis. Kč. 

 Oprava čerpadel v novém depu ve výši ve výši 33 tis. Kč. 

 Výměna ventilů na novém depu ve výši 48 tis. Kč. 

 

Z účelově vázaného příspěvku na provoz jsme realizovali 

 Oprava služebního vozidla Peugeot ve výši 50 tis. Kč. 

 Oprava Bezručových domků, demolice bílého domku a celková oprava 

červeného domku. Zde byl přímým investorem zřizovatel. Bílý domek byl 

zbourán, zastavěný pozemek změněn na ostatní pozemek. Červený domek byl 
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zrekonstruován včetně altánku a venkovního inventáře a venkovní plochy.  

Celá akce byla aktivována a kolaudována v lednu 2020. 

 

4.5 OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY NA PROVOZ 
 

 Zajištění setkání Komise historiků Moravy a Slezska 2019 ve výši 10 tis. 

Kč. 

 Pořízení nového nábytku do kanceláří, pořízení nových počítačů  

a výmalba kancelářských prostor ve výši 407 tis. Kč. 

 
Kanceláře pracovníků jsou vybaveny nábytkem, který je letitý, nevyhovující, počítače 

zastaralé, programové vybavení nejednotné. Proto se vedení rozhodlo využít finanční 

prostředky na vylepšení pracovního prostředí a zkvalitnění pracovních podmínek 

zaměstnanců. Byly kompletně nově zařízeny tři kanceláře, včetně pokládky koberce, 

výmalby. V tomto modernizování pracovního prostředí bychom rádi pokračovali  

i v následujících letech. 

 

4.6 OSTATNÍ ZÁVAZNÉ UKAZATELE 
 

Závazný ukazatel – odvod z fondu investic ve výši 1 193 tis. byl dodržen.  
 
 

4.7 STAVY FONDŮ 
 
 
Fond odměn 
 

Počáteční stav Konečný stav 

70 298,00 Kč 70 298,00 Kč 

                         
 
Fond kulturních a společenských potřeb FKSP 
 

Počáteční stav      Konečný stav 

167 490,38 Kč 131 289,00 Kč 

 
                              
Tvorba zák. příděl z mezd                            177 787,48 Kč 
Čerpání stravenky                                       139 771,00 Kč 
Rekreace zaměstnanců                                   5 400,00 Kč 
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Kultura a sport zam.                                      46 630,00 Kč  
Životní výročí                                                 16 735,00 Kč 
Ostatní                                                             5 452,00 Kč 
                                      
 
Rezervní fond 
 

Počáteční stav Konečný stav 

10 475,00 Kč 10 475,00 Kč 

 
                        
                                       
Investiční fond 
 

Počáteční stav 108 637,80 Kč 

Konečný stav 287 890,80 Kč 

                               
Tvorba z odpisů                                       1 372 718,00 Kč 
Dotace z rozpočtu UZ 013                       1 121 941,80 Kč 
Dotace z rozpočtu UZ 309                            93 400,00 Kč 
Dotace z rozpočtu UZ 303                          467 000,00 Kč 
Dotace z rozpočtu UZ 34070                      102 000,00 Kč 
Čerpání fondu UZ 013 poř. majetku             498 616,80 Kč 
Čerpání fondu UZ 013 opravy                     623 325,00 Kč 
Čerpání fondu UZ 309                                   93 400,00 Kč 
Čerpání fondu UZ 303                                 467 000,00 Kč 
Čerpání fondu UZ 34070                             102 000,00 Kč 
Uložený odvod do rozpočtu                      1 193 465,00 Kč 
                                   
 

4.8 PŘÍSPĚVKY A DOTACE 
 
     
Dotace z rozpočtu ČR a ESF:  

 

Přijatá dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 102 000,00 Kč na podporu projektů 

k připomínkám významných výročí byla použita na výstavu Sametová revoluce. 

Dotace byla řádně dle smlouvy čerpána a vyúčtována. 

 

Dotace od Úřadu práce ve výši 101 250,00 Kč na projekty dlouhodobě 

nezaměstnaných pro 1 zaměstnance. 2 zaměstnanci zůstali v muzeu zaměstnáni,  

2 skončili po ukončení smlouvy. Dotace se vyúčtovává měsíčně a byla vyúčtována. 
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Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje (popis všech příspěvků):  

 

Dotace na zajištění kultury na území Olomouckého kraje  

 

Příspěvek na provoz z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 00300:  

Přiznaná výše:              2 230 000,00 Kč 

Příspěvek byl použit v souladu s účelem použití na provozní náklady. 

 

Příspěvek na mzdy a zák. odvody z mezd z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 00301  

Přiznaná výše:             12 110 232,48 Kč 

Příspěvek byl použit v souladu s účelem použití na mzdové náklady 

 

Příspěvek na odpisy  z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 00302:  

Přiznaná výše:             1 321 465,00 Kč 

Příspěvek byl čerpán na pokrytí odpisů DHM a DNM a zúčtován. 

 

 

Příspěvek na provoz  z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 00303 

Přiznaná výše:                                  467 000,00 Kč 

Příspěvek byl určen na zajištění setkání Komise historiků Moravy a Slezska 2019  

ve výši 10 tis. Kč, na pořízení nového nábytku do kanceláří, pořízení nových počítačů  

a výmalbu kancelářských prostor ve výši 407 tis. Kč a na opravu služebního auta  

ve výši 50 tis. Kč. Příspěvek byl plně vyčerpán a vyúčtován. 

 

Příspěvek na opravy a pořízení majetku  z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 00013 

Přiznaná výše:              1 121 941,80 Kč  

Příspěvek by použit na opravu a rekonstrukci dřevěných prvků Galerie Špalíček  

ve výši 250 tis. Kč, opravu střechy a kopule budovy hvězdárny ve výši 275 tis. Kč, 

opravu EZS na hlavní budově TGM ve výši 98 tis. Kč, zakoupení váhy na mince 

k numismatické sbírce ve výši 47 tis. Kč, nový osvětlovací systém v galerii Špalíček  

ve výstavních sálech ve výši 452 tis. Kč 
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Příspěvek na nákup předmětů sbírkové povahy z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 

00309 

Přiznaná výše:                   93 400,00 Kč 

Příspěvek byl použit k danému účelu a nakoupené předměty rozšířili fond muzejních 

sbírek. Příspěvek byl plně vyčerpán a vyúčtován. 

 

Dotace magistrátu města Prostějova 

Přijatá dotace magistrátu města Prostějova na výstavu Fotbal to je hra ve výši 

25 050,00 Kč byla použita dle smlouvy. Dotace byla řádně dle smlouvy vyčerpána  

a vyúčtována. 
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5. KONTROLY 
 
Rok 2019 byl, pokud jde o vnější kontroly, tím klidnějším. Dvakrát nás navštívili 

zástupci Hasičského záchranného sboru s tematickou kontrolou. Poprvé na budově 

Špalíčku, na Uprkově ulici, kde takováto kontrola proběhla poprvé od rekonstrukce  

a bohužel její výsledek nebyl úplně lichotivý, protože od samého začátku byla budova 

zkolaudována s nedostatky, resp. v rozporu se schváleným projektem. Některé zásahy 

provedlo předchozí vedení, bohužel bez předchozího schválení příslušnými orgány. 

Drobné závady se podařilo odstranit ještě před samotným závěrem kontroly. 

Na některých, těch závažnějších, pracujeme dodnes. Druhá kontrola hasičů proběhla 

na budově muzea, kde jsme v nájmu. Zde nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky  

a drobné závady byly ihned odstraněny. Při obou kontrolách jsme spolupracovali  

se zástupcem Vzdělávacího institutu, který nám byl nápomocen při jednání s úřady i 

při odstraňování závad v dokumentech. 

Dne 14. 5. 2019 byla zahájena kontrola OSSZ Prostějov, která kontrolovala plnění 

povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 

na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 

7/2016-4/2019. Zjištěné drobné nedostatky byly ještě v průběhu kontroly odstraněny. 

 

O všech hlášených kontrolách byl ihned prostřednictvím portálu dle Zásad řízení 

příspěvkových organizací informován zřizovatel. Stejně tak byl seznámen s jejich 

výsledkem. 
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6. PÉČE O SBÍRKY 
 

6.1 INVENTARIZACE 
 

Inventarizace sbírek je jednou z obligatorních činností práce kurátorů sbírek. Dle § 12 

zákona č. 122/2000 Sb., Zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 

některých dalších zákonů byla podle příkazu ředitelky k provedení inventarizace sbírek 

provedena tato část: 

Podsbírka Podskupina Počet inv. čísel 

Archeologická  10077 

Další - Literární památky J. Wolker – korespondence 1207 

Botanická Za hrnčířkou, Brániska, Na 

Zápovědi, Protivanov, Malé 

Hradisko, Ohrozim 

629 

Výtvarného umění grafika, podmalby na skle  831 

Uměleckoprůmyslové 

práce 

řezby, zámky a zvony, slonovina 
194 

Další - Paleozoologická  1740 

Celkem  14678 

 

Protože došlo k personálnímu kolapsu odborných pracovníků (dlouhodobá nemoc, 

odchod do důchodu), nemohl tento plán být splněn na 100 %. Plánované inventury, 

které byly sice rozpracovány, ovšem nedokončeny, budou dokončeny v roce 

následujícím. Jedná se o 2972 inv. čísel. Došlo také k přehození podskupin 

v podsbírce Uměleckoprůmyslových prací. Neproběhla inventura podskupiny železo, 

místo toho však byly provedeny inventury podskupin zámky a zvony a slonovina.  
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6.2 AKVIZICE 
 

Sbírkový fond byl průběžně rozšiřován o přírůstky, které jsme nabyli jak koupí,  

tak darem či převodem. Celkem jsme nakoupili nové přírůstky ve výši 93 400,- Kč. 

Darem jsme získali předměty v hodnotě 20 300,- Kč (dle kvalifikovaného odhadu). 

Dále byly v rámci akviziční činnosti realizovány převody z Ústavu archeologické 

památkové péče.  

 

6.3 CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE 
 

Průběžně byla vedena chronologická evidence přírůstku do sbírkového fondu Muzea 

a galerie v Prostějově. 

 Podsbírka Počet inv. čísel 

Archeologická 1597 

Etnografická 12 

Numizmatická 1 

Mineralogická 27 

Písemnosti a tisky 2 

Další - Paleozoologická 7 

Celkem 1646 

 

6.4 SYSTEMATICKÁ EVIDENCE 
 

V rámci systematické evidence byly nové přírůstky zpracovávány a katalogizovány 

pomocí el. databáze Bach. Průběžně byly také záznamy v této databázi aktualizovány. 

Celkem bylo v roce 2019 takto upraveno 21170 záznamů. 
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6.5 KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ ČINNOST 
 

O sbírky bylo v roce 2019 rovněž pečováno skrze konzervátorské a restaurátorské 

zásahy. Muzeum a galerie v Prostějově zaměstnává dva restaurátory a jednu 

konzervátorku, která byla na dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale po návratu 

v květnu roku 2019 se ihned pustila do rozdělané práce, a to restaurování podmaleb 

na skle. Předměty byly vybírány na základě provedených inventur, nebo dle potřeby 

pro výstavní a expoziční činnost popř. pouhým zjištěním, při práci se sbírkami. 

Podsbírka Počet 

konzervovaných 

sbírkových 

předmětů 

Počet 

restaurovaných 

sbírkových 

předmětů 

Archeologická 1  

Etnografická 34 3 

Historická 31  

Uměleckoprůmyslové práce 48  

Výtvarného umění 60  

Botanická 15  

Zoologická 22  

Další - Paleozoologická 7  

Další – Literární památky 1  

Celkem 219 3 

 

Došlo také ke konzervátorským zásahům na předmětech knihovního fondu. Těchto 

zásahů bylo 22. Bylo zpracováno 29 konzervačních karet ke sbírkovým předmětům. 

 

 



26 
 

6.6 OSTATNÍ PRÁCE SE SBÍRKAMI 
 

Vzhledem k tomu, že během roku 2019 probíhala výstavba nové budovy depozitáře 

Muzea a galerie v Prostějově, probíhala také příprava nového rozmístění sbírkových 

předmětů v celém objektu (tedy ve stávajících prostorách i v prostorách nové 

přístavby). Umístění sbírkových předmětů v jednotlivých oddělených prostorách 

depozitáře by mělo být rozvrženo dle příbuznosti materiálů tak, aby bylo možné zajistit 

sbírkovým předmětům co nejlepší ochranu. Současně s tím probíhala příprava 

v oblasti výběru a vhodného depozitárního vybavení, aby manipulace s jednotlivými 

sbírkovými předměty byla bezpečná, jak pro kurátory sbírek, tak pro předměty 

samotné. 

Průběžně byly zpracovávány podklady pro CES. Bylo vytvořeno Roční vyhodnocení 

stavu Sbírky MPJ/002-05-10/172002 Muzea a galerie v Prostějově za rok 2018. 

Činnost se sbírkovými předměty je nikdy nekončící a vyžaduje neustálé vykonávání 

drobných dílčích prací. Kurátoři jednotlivých podsbírek (zvláště noví) jsou neustále 

metodicky vedeni k optimální péči o tyto předměty, dochází k nutné spolupráci 

kurátorů a konzervátorů a restaurátorů, jednotlivý pracovníci si navzájem sdílí své 

poznatky a zkušenosti v této záležitosti.   

 

6.7  VÝPŮJČKY JINÝM ORGANIZACÍM 
 

O tom, že muzea mezi sebou vzájemně spolupracují a pro výstavní a expoziční 

činnosti si půjčují své sbírkové předměty a výstavy, jistě není pochyb. Ani mi, jsme 

v tomto nezůstali pozadu. Sami jsme si od dalších organizací půjčovali a současně 

jsme byli těmi, kdo své sbírky zapůjčil ke zhlédnutí v jiných prostorách. Zájem je stále 

o naše autorské výstavy: Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska, Zkamenělé 

stopy, Zkameněliny – archiv života. Celkem bylo zapůjčeno 692 sbírkových předmětů. 
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7. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST 
 

Nedílnou součástí působnosti Muzea a galerie v Prostějově je i vědeckovýzkumná  

a odborná činnost, neboť instituce je jedním z reprezentantů této činnosti 

společenských a přírodních věd v regionu. Velkým deficitem je však nedostatek 

odborných pracovníků. Proto vědeckovýzkumná a odborná činnost stojí mnohdy až na 

okraji časových možností odborných pracovníků. I přes uvedené ztížené podmínky 

však tuto činnost vyvíjí. 

(A. Bezrouková) 

Botanický výzkum méně prozkoumaných lokalit na Prostějovsku kolem novostaveb 

a nově vytvořených komunikací. Jde o lokality v k. ú. Prostějov, Krasice, Čechovice, 

Domamyslice, Vrahovice a Držovice. Výsledky sběrů slouží jako materiál pro 

herbářové položky. Sledování plevelů kolem frekventovaných silnic ve směru 

Mostkovice, Olomouc Brno, Kostelec na Hané. 

 

(M. Dokoupilová) 

Historie prostějovských Židů – dlouhodobý projekt, průběžně doplňovaný o nové 

poznatky na základě studia pramenů, demografický výzkum obyvatelstva na základě 

studia matrik (SOkA v Prostějově a v Olomouci, ZA Olomouc, Národní archiv Praha, 

Zemský archiv Brno, archiv Židovského muzea v Praze, internetové zdroje). 

Každoročně je projekt prezentován zpracováním dílčího tématu ve formě příspěvku  

na konferenci Židé a Morava v Kroměříži.  

Spolupráce s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc, 

Židovským muzeem v Praze, Památníkem Terezín, Národním archivem v Praze, 

pamětníky a badateli – konzultace, informace, přednášky. 

Kartotéky a soupisy židovského obyvatelstva, průběžné doplňování  

Výstupy – články do Zpravodaje MGP, Střední Moravy, Kroku, Radničních listů, články 

k výročím do denního tisku, spolupráce s MK v Prostějově, VK v Olomouci, SOkA 

v Prostějově. 

 

 

 



28 
 

(V. Horák) 

Historie Klenovic na Hané – zpracovávání kompletní historie obce Klenovice Hané 

s excerpcí všech dostupných pramenů, příprava publikace 

 

(V. Jašková) 

Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně – dlouhodobý výzkum 

miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů)  

se zkamenělinami v neogenní výplni karpatské předhlubně, průběžné sledování 

aktuálního stavu neogenních lokalit (záznamy o nových lokalitách), sběry makrofauny 

(doplnění muzejní geologické sbírky, exponáty do stálé geologické expozice), 

fotodokumentace. 

- 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 (Kelčice – Taliánka a Kelčice Hájek - organogenní sedimenty s ústřicemi 

hřebenatkami a korály), 

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

organogenní vápence s faunou ústřic, hřebenatek a ježovek – Ondratice (Kopaniny), 

- odkryv jílů s lasturami ústřic a korály v zatopeném lomu ve spodnokarbonských 

drobách a slepencích u Drysic. 

 

Revize současného stavu a výzkum dalších geologických lokalit Prostějovska 

- Třebčín, Kaple, Studenec – současný stav výchozů nejstarších hornin (granitoidů  

a mylonitů) Prostějovska. 

- Čelechovice na Hané – opakované návštěvy Růžičkova a Státního lomu (sběry 

zkamenělin na klasické lokalitě devonských vápenců). 

-  Lomy ve spodnokarbonských horninách – Brodek u PV, Kobeřice, Hradčany, 

Vranovice, Otaslavice, Křenůvky, Krumsín. 

- Terénní výzkum nové lokality spodnokarbonských hornin u Otaslavic. V prachovcích 

a jílových břidlicích byly nalezeny zkameněliny goniatitů, ortocerů, mlžů a fosilní stopy. 

Podobné nálezy pocházejí i z pískoven na jihu okresu PV.  
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- Výzkum kvarterních lokalit v katastru města PV - řeka Hloučela a její koryto  

se čtvrtohorními nánosy, zaniklá pískovna Vrahovice, cihelna Vrahovice, pískovna Vlčí 

doly Držovice, cihelna Držovice.  

Výsledky výzkumů geologických lokalit Prostějovska od prekambria až po kvartér jsou 

prezentovány na výstavních panelech v geologické expozici. Další informace 

z dlouholetého průzkumu lokalit různého stáří i zhodnocení jejich současného stavu 

jsou zaznamenávány do katalogu geologických lokalit Prostějovska. 

Exkurzní průvodce „Poutník Prostějovskem“. Zpracování první části (modelová 

trasa turisticky atraktivní oblasti v okolí Plumlova) exkurzního turistického průvodce  

po nejzajímavějších geologických, archeologických a botanických lokalitách 

Prostějovska. Kromě přírodovědných charakteristik oblasti jsou v průvodci uvedeny 

informace z dějin obcí, údaje o zajímavých historických památkách, o drobných 

stavbách v krajině apod. Přiložena je také mapa se zakreslením jednotlivých lokalit. 

Předpokládaný rozsah: 10 tras, je nutno dořešit financování (grafika, tisk, atd.)  

a vydavatele. Spolupráce. Mgr. B. Veselá (archeologie), Mgr. E. Zatloukalová 

(Ekocentrum, botanika) 

 

Procházka městem „Kamenná tvář Prostějova“. Použití kamenných surovin 

v budovách z různých historických epoch v centru Prostějova: budova staré radnice 

(nynější MGP), Kostel Povýšení sv. Kříže, Kulturní dům (bývalé KaSC), nová radnice, 

Dům u sv. Josefa (Žižkovo nám.), Dům u Tří mouřenínů, Spořitelna, Zámek, 

prostějovské hradby, bludný balvan v parku na Vápenici, dlažba v Hradební ulici  

(+ Bašta), Wolkerův pomník, Onšův dům. 

Shromáždění literatury o jednotlivých stavbách. Informace o geologii Prostějovska  

a diskuze o možných zdrojích použitých hornin. 6. 6. 2019 se uskutečnila vycházka 

městem pro veřejnost s výkladem k jednotlivým stavbám (ve spolupráci 

s Ekocentrem). Spolupráce: Ing. V. Kopečný, Mgr. P. Kracík, Mgr. E. Zatloukalová 

 

Návrh řešení venkovní expozice Kostelec na Hané – Dům Petra Bezruče. 

Vypracování návrhu podoby venkovní expozice na pozemku vedle domu P. Bezruče. 

Návrh počítá s úpravami pozemku (osázení půdopokryvnými dřevinami, úpravy zídky 

ze spodnokarbonských hornin, instalace oplocení a také „živého plotu“). Na vlastním 
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pozemku jsou plánovány informační tabule (geologie, archeologie a botanika) 

zabývající se zajímavým okolím Velkého Kosíře. Geologii je věnována partie 

s velkoplošnými vzorky hornin (devonského a spodnokarbonského stáří) a „geozáhon 

s horninami Velkého Kosíře“. Spolupráce: Mgr. B. Veselá (archeologie)  

a Ing. A. Bezrouková (botanika)  

  

(B. Veselá) 

Dějiny archeologického bádání v regionu Prostějov - revize archivu nálezových 

zpráv ve spojitosti s archeologickou podsbírkou. Tvorba jednotlivých složek  

dle katastrů a jejich průběžné doplňování. Do složek je zakládána veškerá 

dokumentace, týkající se archeologické podsbírky muzea.  

Projekt preventivní archeologie - v rámci lokalizace a specifikace možného osídlení 

na území prostějovského okresu, probíhá průběžně zachytávání nálezů detektorového 

průzkumu. Zajištění jejich kvalitního konzervování a uložení v archeologické podsbírce 

muzea. Vyhotovení zprávy o nálezu, kde jsou zaznamenány podrobné nálezové 

okolnosti a odborné určení, které je předáno do archivu nálezových zpráv ARÚB AV 

ČR, Brno. Lokalizace a specifikace možného osídlení na území prostějovského 

okresu.  

Státní archeologický seznam - průběžná aktualizace databáze v rámci regionální 

správy dat pro okres Prostějov. 

  

Vypracovávání odborných vyjádření k plánovaným stavebním činnostem  

a k proběhlým stavbám s archeologickým dohledem. 

 

 

 (J. Vybíralová Gajdošíková) 

Architektura Prostějova a její proměny 
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8. PREZENTAČNÍ ČINNOST 
 

Koncepce prezentace Muzea a galerie v Prostějově,  p. o. je primárně založena  

na formátu zprostředkování – dlouhodobé expozice a výstavy. Protože Prostějov není  

prioritně vyhledáván jako turistický cíl a současně je zde absence vysokého školství  

i středních uměleckých škol, je dopad stálých expozic věnovaných historii města, 

pravěkým dějinám, geologické minulosti v regionu, životu na Hané, básníku Jiřímu 

Wolkerovi a historickým hodinám vázán především na místní a okolní školy, pro které   

jsou rozšířením výuky o regionální historii. Velmi důležitou roli v návštěvnosti  

a současně i v povědomí veřejnosti o činnosti organizace proto sehrávají krátkodobé 

i střednědobé prezentace, ve kterých se střídají materiálové a výtvarné výstavy. V této 

oblasti se muzeum a galerie dlouhodobě snaží o udržení vyváženosti obou těchto 

složek a současně o vysokou úroveň obou formátů.  

 

8.1 VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 

Pro výstavy disponuje Muzeum a galerie rozlehlými komfortními výstavními sály 

v hlavní budově muzea, které umožňují realizaci velkých projektů na ploše bezmála 

320m2, nebo rozdělení na dva i více samostatných celků. Díky přirozenému vrchnímu 

dennímu světlu těchto prostor zde vyznívají velmi dobře velkoformátové obrazové 

výstavy. Velkou nevýhodou této výstavní plochy je naopak její umístění ve druhém 

poschodí. Protože budova, jako kulturní památka, není vybavena výtahem, vynášení 

předmětů je často velmi náročné a komplikované. Také přístup pro handicapované 

občany je téměř vyloučen, což je terčem časté kritiky. Druhou budovou, ve které je 

realizována výstavní činnost, je jen pár minut vzdálený Špalíček, který nabízí  

pro prezentace komornější prostory, téměř předurčené pro kolekce grafiky, fotografií, 

kreseb nebo drobnějších artefaktů. Vzhledem k tomu, že Špalíček je jeden z mála 

domů, které zůstaly z bývalého židovského ghetta, jsou zde také poměrně často 

realizovány výstavy s židovskou tematikou. Vloni byly ve výstavních sálech Špalíčku 

namontovány nové světelné rampy, které doplnily stávající osvětlení a přispěly  

tak k daleko většímu komfortu při prohlídkách. Opravou a nátěry prošla také okna, 

dveře a drobné dřevěné prvky, takže celý prostor se tak díky atmosféře umocněné 

klenbami a možností procházky po ochozu s vyhlídkou do atria budovy stal příjemným 
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místem pro setkání s uměním. Obě budovy se tedy díky svým dispozicím vzájemně 

velmi dobře doplňují a při sestavování výstavního plánu je možné zařadit zcela rozdílné 

typy výstav s přihlédnutím k jejich specifickým podmínkám. V rámci výstavních aktivit 

jsou také zapůjčovány jiným institucím výstavy, které jsou koncipovány jako putovní.  

A nelze opomíjet ani budovu hvězdárny, ve které jsou v rámci programů a pozorování 

vystaveny speciální tematické výstavy, (většinou panelově zpracované), které jsou 

často zapůjčovány jiným institucím, především školám.  

K výstavní činnosti jsou zpracovávány propagační a popularizační články a také 

tiskové zprávy, které jsou poskytovány médiím. 

 

8.2 REALIZOVANÉ VÝSTAVY 
   

V roce 2019 mohli návštěvníci shlédnout celkem 16 výstav, z nichž čtyři výstavy měly 

přesah z roku 2018. 

 

Hlavní budova muzea na nám. T. G. Masaryka 

Do 3. 2. Vánoce před a po… 

Jaké byly Vánoce v zákopech a  na bojištích 1. světové války a Vánoce v nově vzniklé 

ČR. 

Návštěvnost: 68 

 

Do 3. 3. Milan Knížák – 30 portrétů 

Výstava přecházející z roku 2018. 30 portrétů stejného formátu zachycovalo osobnosti 

napříč širokým spektrem oborů – básníky, hudebníky, malíře, politiky, filozofy  

i vojevůdce. Každý portrét byl doprovázen textem na samostatné instalaci, který byl 

důkazem hluboké znalosti autora o těchto osobnostech. V tvorbě Milana Knížáka  

se jednalo o zcela netypický a novátorský počin, který byl veřejností přijat velmi dobře. 

Výstava byla realizována ve spolupráci s Galerií umění Prostějov. 

Návštěvnost: 365  
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Do 3. 3. Bohumil Kubišta – Vztahy barev 

Výstava přecházející z roku 2018. Menší ucelená kolekce obrazů Bohumila Kubišty 

zapůjčená z Galerie moderního umění v Hradci Králové, která představila tuto velmi 

výraznou osobnost českého moderního malířství méně známými díly z raného tvůrčího 

období, především z dob studií a pobytu v Itálii.   

Návštěvnost: 365 

 

15. 2. – 21. 4. Alžběta Zelená – Obrazy života  (výstava k 100. výročí narození) 

Průřezová retrospektiva prostějovské malířky sestavená ze soukromých zápůjček. 

Vzhledem k tomu, že malířka se ve svém profesním životě věnovala pedagogické 

práci, především na vernisáži se setkalo mnoho jejich bývalých žáků, kterým výstava 

udělala radost, protože Alžběta byla svými díly a svým pohnutým životním osudem   

v Prostějově velmi známá a jako kantorka oblíbená.    

Návštěvnost: 450     

 

9. 3. – 21. 4. Evžen Hanzalík  - Tvorba 

Kolekce  obrazů a plastik  s expresívními figurálními motivy představující 

prostějovského rodáka, malíře, grafika a designéra. Návštěvníci se seznámili v dílech 

autora s metodou automatické malby známé především z tvorby surrealistů, jako 

s metodou spontánní malby s neznámým cílem. Některé vystavené obrazy a plastiky 

vznikly i klasickou metodou skicy a realizace. 

Návštěvnost: 108 

 

30. 4. – 29. 5. Druhá směna (výstava k 100. výročí založení školy) 

Výstava děl pedagogů - výtvarníků působících na  prostějovské Střední škole designu 

a módy. Ve ztvárnění zajímavých tvůrčích osobností zhlédli zájemci figurativní  

a abstraktní malby různých formátů, fotografická zátiší a koláže, vizualizace doplněné 

instalacemi, konceptuální objekty, videoobjekty, design užitých předmětů, hračky, 

oděvní modely, grafiky a autorské knihy. Všechna díla, i když byla odlišně zaměřena, 

spojovalo hluboké vnitřní zaujetí svých autorů.  

Návštěvnost: 140 
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7. 6.  - 28. 8. Fotbal to je hra  

Rozsáhlá a netradičně komponovaná výstava k 115. výročí založení fotbalového klubu 

SK Prostějov. Všichni příznivci tohoto celosvětově nejoblíbenějšího sportu,  

ale současně i místní fandové a patrioti se dověděli mnoho zajímavostí z historie 

kopané v Prostějově od období první republiky až do současnosti. Výstava představila 

jednotlivé fotbalové kluby, které v Prostějově působily, jejich největší úspěchy  

a nejvýraznější osobnosti. Nezůstaly utajeny ani různé pikantnosti o hráčích  

a návštěvníci velmi ocenili možnost volně si  prolistovat obsáhlá fotografická alba, která 

jsou jinak uložena v depozitářích. Výstava přilákala zcela jinou cílovou skupinu 

návštěvníků, přicházelo mnoho bývalých hráčů a fanoušků prostějovského fotbalu  

a často se ozývaly vášnivé diskuze nad fotografiemi a při vzpomínkách na jednotlivé 

zápasy. Velmi zajímavé byly také originální fotbalové dresy, dobové kopačky, vlajky 

klubů a trofeje. Přitažlivost výstavy spočívala také v tom, že mnoho předmětů bylo 

zapůjčeno ze soukromých sbírek, takže jejich prezentace byla premiérová a zcela 

výjimečná. V rámci netradiční kompozice projektu byly vystaveny také obrazy  

se sportovní tematikou, protože sport byl odedávna zobrazován také v umění. A kdo 

si chtěl zahrát opravdový fotbal, měl k dispozici dva sály přeměněné na fotbalové hřiště 

a interaktivní hernu pro ty, kteří se nechtěli honit za míčem a dali přednost stolnímu 

fotbálku nebo fotbalové hře FIFA na konzole XBOX. Výstava, která se konala  

pod záštitou primátora města Prostějova Mgr. Františka Jury, přinesla široké spektrum 

informací, zábavy i sportu. Spolupořadatelem výstavy byla Galerie umění Prostějov.  

Návštěvnost: 831 

 

6. 9. -  3. 11. „Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla“ 

Každoroční exkluzívní galerijní projekt přibližující mimořádné osobnosti české výtvarné 

scény. Kolekce témě 90 obrazů prezentovala v retrospektivě díla velikána Generace 

Národního divadla -  Václava Brožíka. Soubor obrazů byl zapůjčen z 11 českých  

a moravských galerií a nabídl návštěvníkům dostupná stěžejní díla nejúspěšnějšího 

českého malíře konce 19. století obdivovaného nejen celou Evropou,  

ale vyhledávaného a ceněného i v zámoří. Umělec, který byl jako jediný Čech 

jmenován Francouzskou akademií mezi „čtyřicet nesmrtelných“ a císařem Františkem 

Josefem povýšen do šlechtického stavu, se v Prostějově, ani Olomouckém kraji,  

nikdy samostatnou výstavou neprezentoval. Výstava byla tematicky rozdělena  
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do několika částí a návštěvníci si prohlédli velkolepá rozměrná plátna zobrazující 

historii nejen českého národa, početnou kolekci precizně ztvárněných portrétů, 

žánrové scenérie i méně známé drobnější krajinomalby. Výstava byla uvedena  

pod názvem citátu z dobového tisku – Národní politiky, který takto popsal pocity 

zástupů lidí, kteří v němém úžasu obdivovali snad nejznámější Brožíkův obraz „ Mistr 

Jan Hus před koncilem kostnickým 1415“. Protože tento obraz vzhledem ke svým 

rozměrům a trvalému umístění na Staroměstské radnici, nemohl být na výstavě 

prezentován, bylo zhotoveno jeho faksimile. Stejná prezentace byla zvolena u dalšího 

rozměrného obrazu „Tu, felix Austria, nube“, na kterém jsou zachyceni členové 

Habsburského rodu, a za nějž byl malíř povýšen do šlechtického stavu. Zájemcům byl 

k dispozici jako součást výstavy obsáhlý text o životě a díle tohoto umělce a panely 

s fotografiemi z Brožíkovy expozice v jeho rodišti Třemošné u Plzně. Byl také vydán 

katalog se všemi prezentovanými díly, včetně soupisu galerií, ze kterých byla díla 

zapůjčena a jejich inventárních čísel, takže byl nejen průvodcem a „druhým životem 

výstavy“, ale dále poslouží jako studijní a badatelský materiál. Výstava, která přilákala 

mnoho nadšených obdivovatelů z různých koutů republiky, o čemž svědčí mnohočetná 

děkovná vyjádření v návštěvní knize, byla uspořádána ve spolupráci se společností 

TK plus.   

Návštěvnost: 1449 

 

15. 11. – 16. 2. 2020  Z hradu do zámku 

Výstava pražské malířky Alexandry Dětinské, která se dlouhodobě věnuje naivní 

malbě. Její tvorba je velmi žádaná na výstavách doma i v zahraničí a je také držitelkou 

mnoha významných mezinárodních ocenění. Pro prostějovskou výstavu si vybrala 

téma známých i méně známých hradů a zámků, které v současné době stále rozšiřuje. 

Roztomilé obrázky historických staveb jsou často doplněny vznášejícími  

se postavičkami, nebo různými předměty, které mají k danému objektu nějaký vztah. 

Kromě obrázků kolekci doplňovaly malované polštáře a vázy a zajímavým nápadem 

byla také instalace s vlastnoručně malovanými skleněnými artefakty. Protože autorka 

se již dlouhou dobu věnuje také charitativní činnosti, pro nadaci Konto bariéry vytvořila 

do aukce kromě obrazů i pohlednici, návrh novoročenky a velikonoční pohledy. 

Vystaveny byly také filmové klapky pro Zlín Film Fest, kterého se autorka každoročně 

účastní. Na výstavě se objevila i charitativní panenka Kiwanis.   



36 
 

Návštěvnost: 295    

15. 11. – 1. 3. 2020  Když ten dělá to a ten zas tohle  

Výstava představující tradiční řemesla a prvorepublikové obchody zprostředkovala 

návštěvníkům pohled do řemeslných dílen kováře, stolaře, ševce, tkalce, hrnčíře, 

perníkářky a dalších. Dílny byly doplněny všemožnými nástroji, které řemeslníci ke své 

práce používali. Druhou část výstavy tvořil koloniál pan Bajzy známý z knihy Karla 

Poláčka „Bylo nás pět“, který vytvořil iluzi prvorepublikového nakupování. Návštěvníci 

se také podívali, do prostředí voňavé cukrárny, do obchodu s látkami, řeznictví,  

ale mohli zajít i na výroční trh. Výstava byla zapůjčená z Muzea Vyškovska  

a Moravského zemského muzea. Doplňkem byly vlastní sbírkové předměty, které  

se vztahovaly k tomuto atraktivnímu tématu. 

Návštěvnost: 295 

 

Galerie Špalíček, Uprkova ulice 

 

do 27. 1. 2019 Nastupujte, odjíždíme! 

Výstava představila vše, co je spojeno s vláčky, vlaky, nádražím, prací strojvůdců  

a výpravčích. Toto atraktivní téma bylo ozvláštněno tím, že exponáty byly zapůjčeny 

ze soukromých sbírek  a malí návštěvníci měli k dispozici mnoho interaktivní zábavy. 

Návštěvnost: 316 

 

1. 2. – 31. 3.  Děvčata z pokoje 28 L 410 

Výstava zapůjčená z Židovského muzea Praha podle knihy německé autorky 

Hannelore Brenner Wohnichick a doplněna materiály týkajícími se prostějovských 

reálií. Netradiční pojetí sestavené z osobních vzpomínek přeživších účastnic 

zadokumentovaných v deníčcích, kresbách a památníčcích, na pozadí síly velkého 

přátelství. Pro návštěvníky představovaly uvedené materiály v mnoha aspektech 

překvapivé a málo známé skutečnosti, např. jak vypadal všední den v ghettu, jak se 

děvčata vzdělávala v hudbě, kreslila, hrála ve sklepě na klavír a díky těmto 

radostnějším okamžikům zapomněla na chvíli na celkovou tísnivou situaci v Terezíně. 

Velký zájem vzbudil také film, který u výstavy běžel ve smyčce.    
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Návštěvnost: 429   

4. 4. – 23. 6. Barevný svět přírody 

Autorská výstava seznámila návštěvníky s přírodními zajímavostmi z Prostějovska  

a současně byla oslavou a připomínkou 120. výročí Klubu přírodovědeckého, který se 

stal doslova fenoménem, a jehož průkopnická činnost v oblasti česky pěstovaných 

přírodních věd proslavila Prostějov v rámci celé republiky. Zájemci se mohli pokochat 

křehkou krásou mechorostů z hlubokých lesů Drahanské vrchoviny, podívat se na 

vzácné herbáře dávných přírodovědců, ukázky hornin a zkamenělin – svědků pestré 

geologické minulosti našeho regionu. Výstavu doplňují kolekce schránek 

suchozemských i mořských měkkýšů a také ukázky brouků a motýlů. Současně byly 

představeny jednotlivé osobnosti Klubu přírodovědeckého. 

Návštěvnost: 415 

 

27. 6. – 25. 8. Když dřevo promluví 

Výstava řezbářských prací studentů Střední školy řezbářské v Tovačově. Ukázky 

tvorby studentů od těch nejjednodušších, vznikajících v prvním ročníku až po 

závěrečné maturitní práce a významné školní projekty. Doplňkem bylo také několik 

artefaktů ze sbírek muzea. Prezentace prací byla důkazem toho, jak zdařilé výrobky 

vycházejí z výuky uměleckořemeslného zpracování dřeva. K výstavě byl uspořádán  

i workshop, kterého se zúčastnili uživatelé Centra sociálních služeb Prostějov. 

Návštěvnost: 329 

 

27. 8. – 26. 9. Život generála Františka Moravce 

Putovní výstava představila zásadní životní události významného generála v rovině 

profesní i osobní. Brigádní generál František Moravec po celý život věrně sloužil ideálu 

svobodné a demokratické republiky československé. Byl legionářem, vojenským 

zpravodajcem, mužem, který rozhodl o cíli operace Anthropoid a také účastníkem 

protikomunistického odboje. Výstava byla uvedena ve spolupráci s KVH 8280 při PS 

Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav a záštitu nad ní převzala 601. skupina speciálních sil 

z Prostějova, která nese čestný název po generálu Moravcovi.  

Návštěvnost: 340  



38 
 

 

30. 9. – 20. 10. Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji 

Výstava byla věnována židovským vojákům, kteří bojovali proti nacistům  

za osvobození Československa. Těžiště výstavy spočívalo v zapojení mladých 

svobodných mužů židovského původu, kteří emigrovali z Prostějova a často se zapojili 

do zahraničních armád. – na východě do Rudé armády, na západě do armád 

Spojenců. Společně s dalšími Židy pak od roku 1940 vytvořili zvláštní židovské pěší 

setniny, které se významně zapsaly do protinacistického a protifašistického odboje. 

Spolupořadatelem výstavy bylo Statutární město Prostějov a Spolek Hanácký 

Jeruzalém. 

Návštěvnost: 340 

 

 11. – 5. 1. 2020 Sametová třicítka 

Výstava, která texty, fotografiemi, dobovým tiskem, trojrozměrnými předměty i iluzí 

hospodské kulisy, připomněla poslední velký dějinný zvrat v naší společnosti,  

od kterého v loňském roce uplynulo 30 let. V kontextu celonárodního dějinného vývoje 

bodu zlomu v procesu přechodu od totality k demokracii v Praze na Národní třídě, 

výstava  přiblížila průběh těchto dnů na Prostějovsku.  

Návštěvnost: 131  
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9. PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

Součástí práce pracovníků Oddělení správy sbírek a odborných činností je  

i prezentační činnost. Ta zahrnuje mimo jiné publikační činnost, kterou zajišťují 

zejména odborní pracovníci. Vydávání neperiodického tisku „Přírodovědné studie 

Muzea Prostějovska“ bylo pozastaveno. Poslední svazek s pořadovým číslem 17 vyšel 

15. 12. 2015. Svazek 18 byl připravován jako monotematický, avšak jeho vydání  

se zatím neuskutečnilo. Stejně tak je pozastaveno vydávání Zpravodaje. V současné 

době se plánuje se změna podoby vydávání. Rovněž jsou vydávány odborné  

i popularizační články. V roce 2019 bylo publikováno: 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Pracovní tábor pro prostějovské Židy v Žárovicích-Hamrech. 
Střední Morava, č. 47, 2019, s. 48-63. 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Arizace podniků a živností, které se nezabývaly tovární 
výrobou oděvů, arizace obchodů a obchodních činností v Prostějově. In: Židé  
a Morava XXIV, Kroměříž 2019, s. 150-226. 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Osudy rodiny Schapovy. Jom-ha-šoa. Veřejné čtení jmen 
obětí holocaustu. Institut Terezínské iniciativy. (Praha) 2019, s. 10-11. 

DOKOUPILOVÁ, Marie – JELÍNEK, Tomáš. Starý židovský hřbitov v Prostějově. 
Moderní dějiny, č. 2, 2019, s. 291-311. 

DOKOUPILOVÁ, Marie. In arte voluptas (Spolek Schlaraffia Prostana 1885–1939).  
In: Judaica olomucensia. Sv. V, 2019, v tisku. 

DOKOUPILOVÁ, Marie. K 160. výročí narození filozofa Edmunda Husserla. 

Prostějovské radniční listy, č. 3, 2019, s. 34. 

Během celého roku byly publikovány krátké anotace ke všem výstavám 

v Prostějovských radničních listech, případně se objevila i zpráva z nějaké akce. 

Pravidelná spolupráce také probíhá s regionální televizí ZZIP, s. r. o. Výstavy jsou 

představovány svými kurátory v reportážích této televize. Stejně tak probíhala  

i spolupráce s Prostějovským večerníkem, jehož redaktoři prováděli s kurátory výstav 

rozhovory na téma právě probíhajících výstav. 
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10. OSVĚTOVÁ ČINNOST 
 

Mezi osvětovou činnost, kterou odborní pracovníci provádějí, patří komentované 

prohlídky expozic a výstav, různé externí prohlídky ve městě, přednášky pro školy  

i širokou veřejnost. V roce 2019 to byly: 

30. 1.  – prohlídka Kovaříkových vil v Prostějově pro asociaci průvodců ČR  

(J. Vybíralová Gajdošíková, 20 účastníků) 

11. 4.  – kulturně historický exkurz o oblasti Hané – přednáška pro kněze děkánátu 

Prostějov (V. Horák, 20 účastníků) 

17. 4.  – přednáška „Velikonoce – (ne?)křesťanské svátky“ (V. Horák, 2 účastníci) 

25. 4.  – komentovaná prohlídka výstavy „Barevný svět přírody“ (V. Jašková,  

28 účastníků) 

7. 5.  – výklad ve výstavě „Barevný svět přírody“ pro studenty UP Olomouc  

(V. Jašková) 

6. 6.  – “Kamenná tvář města“ - procházka městem a prohlídka kamenných surovin 

použitých ve stavbách (V. Jašková, 25 účastníků) 

26. 7.  – výklad v expozici historie (V. Horák, 25 účastníků) 

30. 8.  – zahájení výstavy „Zkameněliny – archiv života“ v Regionálním muzeu  

v Dobromilicích (V. Jašková, 25 účastníků) 

11. 9.  – výklad ve výstavě „Zkameněliny- archiv života“ v Regionálním muzeu  

v Dobromilicích pro ZŠ Němčice (V. Jašková, 25 žáků) 

20. 9.  – výklad v geologické expozici pro ZŠ Hvozd (V. Jašková, 35 žáků) 

27. 11.  – výklad v geologické expozici pro ZŠ Čechy pod |Kosířem (V. Jašková,  

40 žáků) 

Výklad v archeologické expozici 2x (B. Veselá) 

Přednáška v archeologické expozici pro školy (B. Veselá) 

 

Muzeum a galerie v Prostějově se také v roce 2019 tradičně zapojilo do celostátního 

Festivalu muzejních nocí. Dne 23. 5. se konala muzejní noc s názvem Ódy města 

módy. Tematicky korespondovala s právě probíhající výstavou Druhá směna. 

Pracovníci Oddělení správy sbírek a odborných činností připravili pro návštěvníky 

několik stanovišť, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet své dovednosti a kreativitu 

související s módou a její tvorbou. Počet návštěvníků 177. 
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11. METODICKÁ A JINÁ ČINNOST 
 

Mezi téměř každodenní povinnosti odborných pracovníků patří i metodická činnost. 

Musí být k dispozici všem badatelům, které zajímají sbírkové předměty Muzea  

a galerie v Prostějově nebo kteří mají jakýkoliv dotaz týkající se daného oboru. V roce 

2019 bylo celkem vyřízeno všemi odbornými pracovníky 579 badatelských dotazů, 

z toho 115 bylo telefonických, 272 e-mailem a 192 osobní návštěvou badatele. 

Někteří odborní pracovníci jsou také organickou součástí externích oborových  

i specializovaných komisí nebo pracovních skupin: 

Archeologická komise AMG – B. Veselá 

Etnografická komise AMG – J. Ondra 

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG – M. Dokoupilová a V. Horák 

Numizmatické komise AMG – V. Horák 

Česká archeologická společnost – B. Veselá 

Pracovní skupina pro tradiční lidovou kulturu při KÚ OK – J. Ondra 

Středomoravská archeologická regionální komise – B. Veselá 

Skupina preventivní archeologie OK – B. Veselá 

Redakční rada časopisu KROK – M. Dokoupilová 

Redakční rada časopisu Zprávy VMO – V. Jašková 

Snad není třeba komentovat, že aktivní členství odborných pracovníků v těchto 

komisích a skupinách, je nesmírným přínosem pro organizaci, neboť zvyšuje její 

prestiž v odborných kruzích a zároveň ji posouvá kupředu vzájemným sdílením nových 

poznatků a zkušeností. 

Odborní pracovníci jsou rovněž k dispozici studentům středních a vysokých škol, kteří 

se na MGP obrací s pomocí při tvorbě svých prací – ať už seminárních, SOČ, SVOČ, 

bakalářských či diplomových. V roce 2019 to byly konzultace k diplomové práci 

v oblasti archeologie (B. Veselá), v oblasti etnografie (J. Ondra) a v oblasti geologie 

(V. Jašková). 

Ve dnech 9. a 10. 10. 2019 se Muzeum a galerie stalo pořadatelem Semináře pro 

muzejní historiky Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG (garant V. Horák). 

Hostilo téměř 5 desítek členů uvedené komise a jiných účastníků. Jednání proběhlo 

v prostorách restaurace Národního domu v Prostějově. Projednávanými tématy byly: 
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Literární a písemné pozůstalosti, pozůstalosti osobností v muzejních sbírkách, jejich 

evidence, využití a úskalí práce s nimi, spolupráce s archivy (v rámci tohoto bloku byla 

představena podsbírka MGP Literární památky – V. Horák ve spolupráci 

s M. Dokoupilovou); Nový památkový zákon, památky a památkové objekty ve správě 

muzeí, památky a sbírky v církevním majetku a spolupráce muzeí s církevními 

subjekty; Opomíjené oblasti dokumentace v muzejních sbírkách Moravy a Slezska. 

Nedílnou součástí byl i tradiční workshop zaměřený na aktuální problémy práce muzejních 

historiků i pracovníků malých muzeí. Na závěr jednacího dne se uskutečnilo plenární 

zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG. Po skončeném jednání 

účastníci semináře měli možnost prohlédnout si Národní dům pod vedením ředitelky 

Městského divadla v Prostějově. Další den měli účastníci semináře možnost navštívit 

budovu nové radnice v Prostějově s výstupem na věž, seznámit se s významnými domy  

na nám. T. G. Masaryka, prohlédnout si prostějovský zámek, navštívit kostel Povýšení  

sv. Kříže a prostějovskou barokní perlu – kostel sv. Jana Nepomuckého s přilehlým 

klášterem. Na úplný závěr proběhlo v přednáškovém sále MGP krátké zasedání,  

které celou akci zhodnotilo. 

Muzeum a galerie v Prostějově se stalo také hostitelem dvou výjezdních zasedání 

Středomoravské archeologické komise, a to 29. 2. a 4. 9. 2019 

Pracovníci Oddělení správy sbírek a odborných činností občas musí také vyvíjet 

poradenskou činnost. Ta se týkala archeologie (B. Veselá) a restaurování (R. Kaprál). 

B. Veselá vystavila rovněž 10 odborných posudků týkajících se lokalit 

z archeologického hlediska. 
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12. KNIHOVNA 
 

Muzeum a galerie v Prostějově má k dispozici i pro širokou veřejnost prezenční 

knihovnu. Knižní fond této knihovny se i v roce 2019 rozrůstal. Knihovnice  

(P. Hubáčková) díky plánovitému a systematickému sledování akvizičních zdrojů  

a vyhledávání dokumentů, které odpovídají profilu fondu muzea pro MGP zajistila  

a zkatalogizovala 59 ks nových publikací. Ročně odebíráme 24 titulů periodik. Protože 

stále probíhá naplňování databáze knihovního systému Clavius, probíhaly tyto práce 

také v roce 2019. Bylo zapsáno 230 záznamů. MGP běžně využívá i meziknihovní 

výpůjční služby. V roce 2019 bylo tímto způsobem zajištěno pro MGP 20 položek. 

Práce knihovnice rovněž vyžaduje vyřizování badatelských dotazů a výpůjček knih. 

V roce 2019 bylo pro zaměstnance MGP zprostředkováno 295 ks publikací, časopisů 

a novin a pro veřejnost 260ks publikací, časopisů a novin (+ telefonické dotazy  

a reprografické služby). 

Práce s historickým knižním fondem, který se v MGP nachází, vyžaduje speciální 

režim zacházení. Plánuje se digitalizace ve spolupráci s Moravskou zemskou 

knihovnou v Brně, aby se do budoucna minimalizovala manipulace s tímto fondem. 

Badatelé měli o tento fond zájem i v roce 2019: 2x telefonický dotaz, 2x mail, 1x celá 

sbírka kramářských písní (2363 ks). 
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13. MUZEJNÍ EDUKAČNÍ ČINNOST 
 

V roce 2019 nabídlo Muzeum a galerie v Prostějově několik edukačních programů, 

zábavných aktivit a kreativních pořadů. Část stálých programů byla lehce obměněna 

a upravena dle reakcí návštěvníků. Podle vzrůstající návštěvnosti na programech,  

lze tedy usuzovat, že podoba pořadů školám vyhovuje. Stále se však otevírají další 

možnosti, jak prohloubit zájem širší veřejnosti a dalších organizovaných skupin  

o muzejní práci. 

Ke stálé nabídce, ve které bylo k počátku roku 5 programů, přibyl v září další,  

a to Dějiny „Země zapsané v kameni“. Ten se odehrává v expozici geologie, která 

vznikla v roce 2017, a naplňuje učivo především žáků 9. třídy základních škol.  

Avšak projevili o něj zájem i učitelé s mladšími žáky. Veškeré programy se přizpůsobují 

věku a schopnostem účastníků, takže i žáci 4. tříd si z muzea odnášeli spoustu 

poznatků. Od září, kdy byl program spuštěn, jej navštívilo 86 platících a 7 neplatících 

(dohromady 93 návštěvníků). 

Mezi nejoblíbenější pořady stále patří „Putování pravěkem.“  Na ten do muzea přišlo 

20 skupin, 400 platících a 27 neplatících účastníků. Svou oblíbenost si udržela  

i „Procházka městem“, kterou v loňském roce navštívilo 12 skupinek, z nichž 275 bylo 

platících a 12 neplatících. Malou nevýhodou tohoto programu je závislost na počasí,  

a tak se v zimních měsících téměř nekoná. V roce 2019 se podařilo v lednu přilákat  

3 třídy ze základních škol, a to díky spojení programu s možností odlít si na jeho závěru 

pečeť a předat si v muzeu, tedy v netradičním prostředí, vysvědčení. 

Mimo stálé programy se připravují pořady i na krátkodobé výstavy, vždy s ohledem  

na to, jak se daná výstava hodí k učivu ve školách. V roce 2019 tak vzniklo 5 programů  

a 1 krátkodobý program pokračoval z roku 2018. Nejvíce se těšila zájmu výstava  

o Sametové revoluci, kam přišlo 11 školních skupin s 225 platícími a 15 neplatícími.  

A také výstava „Ten dělá to a ten zas tohle“, která se zabývala tématy řemesel  

a obchodu. Tu navštívilo prozatím 12 skupin s 201 platícími a 25 neplatícími 

návštěvníky. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výstavu, které přechází i do 

současného roku, tak se počet návštěvních skupin ještě navýší. 

Mimo klasické programy pro školy, projevují o prohlídky muzea zájem i zájezdy 

seniorů. Ti se účastní zejména prohlídek stálých expozic, kde jde převážně o výklad. 
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Zatímco u skupin školních, tvoří podstatnou část pořadů interakce dětí a jejich 

samostatná činnost.   

Zvláštní aktivitou pro žáky základních škol pak bývají velikonoční a vánoční dílničky.  

Kde tvoření výrazně převládá, avšak i zde je část programu věnována teorii spojenou 

se svátky, ke kterým se dílničky vztahují.  Ty velikonoční navštívilo 8 skupin,  

164 platících a 20 neplatících návštěvníků. Vánoční pak 11 skupin, 256 platících  

a 17 neplatících návštěvníků. 

Komunikace se školami se nejvíce osvědčila pomocí emailů, kde jsou školy pravidelně 

informovány o programech. Někdy se ozývají i sami pedagogové, aby se informovali, 

co je nového a co se připravuje. A samozřejmě skvěle fungují doporučení mezi 

pedagogy navzájem. Pro větší informovanost škol se také připravuje, ve spolupráci 

s grafikem muzea, přehledový plakát, který je zasílán mailem do škol, a tam si jej 

mohou vyvěsit na nástěnce. Muzejní nabídku a možnost jej navštívit, tak mají neustále 

na očích.  

Pro veřejnost jsou připravovány také různé akce, které příznivě ovlivnily návštěvnost. 

Proběhly 2 přednášky s židovskou tématikou. Ty vedla lektorka ze Židovského muzea 

v Brně Mgr. Táňa Klementová. V dubnu proběhla přednáška Židovské tradice a zvyky 

za účasti 18 osob a v září navázala přednáška Hebrejská abeceda, kterou navštívilo 

15 osob. Poprvé se v Prostějově konal, 2. května, svátek Jom ha-šoa.  Za podpory 

města a spolku Hanácký Jeruzalém byla čtena jména obětí holocaustu. Čtení  

se zúčastnilo na 70 lidí, z nichž někteří se i aktivně zapojili. Další významnou 

květnovou akcí byla Muzejní noc. Ta probíhala ve spolupráci se Střední školou designu 

a módy, která zde v tuto dobu vystavovala. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 2 bloky 

módních přehlídek a zapojit se i do tvoření. Vyzkoušet si módní návrhářství, vázání 

kravat, či vyšívání a další aktivity, které si pro ně pracovníci muzea připravili. Na závěr 

noci se pouštěly autorské filmy od studentů oděvní školy. Tuto akci navštívilo 151 osob. 

Od září jsme nově zařadili do programu pro veřejnost kreativní odpoledne, která mají 

přiblížit práci muzejníků všem věkovým kategoriím. Jsou zaměřena především na 

tvoření, spojené s tématem, buď krátkodobé výstavy, anebo stálé expozice. Před 

samotným tvořením vždy probíhá krátký výklad a úvod do problematiky.  
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14. ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - HVĚZDÁRNA 
 

Astronomické oddělení prošlo závěrem prvního pololetí personální změnou. Stávající 

vedoucí Karel Trutnovský podal výpověď a na jeho místo byl přijat Rudolf Novák, 

astronom, se zkušenostmi v oboru a znalostí prostředí, které získal, když 

v předchozích letech jezdil navštěvovat své kolegy a už tehdy jim pomáhal s chodem 

hvězdárny. Náhlým odchodem nemohlo dojít k plynulému předání agendy  

a programové nabídky. Nástup na konci školního roku také neumožnil náslechy 

nového pracovníka a ani čerpání dovolené druhého zaměstnance nebylo pro 

zapracování a získání zkušeností v novém prostředí nijak příznivé. Přesto se provoz 

hvězdárny, až na malé výjimky, kdy se nekonal letní týdenní kurz pro děti, obešel bez 

omezení. 

 

14.1 POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST A KONZULTACE 
 

Stejně jako v předchozích letech probíhala na hvězdárně veřejná pozorování Slunce 

a noční oblohy, a to jednak pravidelně, ale i v případech mimořádných úkazů a akcí, 

které hvězdárna organizačně zajišťovala. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb 

jsme pořídili na konci roku do pozorovatelny nové PC s velkým monitorem, na kterém 

budeme vhodně doplňovat výklad u dalekohledu. Od září byly přidány speciální pořady 

vždy hodinu po konci běžné otvírací doby. Touto nabídkou jsme chtěli vyjít vstříc 

veřejnosti hlavně z důvodu dobré viditelnosti planet Uran a Neptun později v noci. 

Protože o ně byl  zájem hlavně koncem týdne a během astronomických víkendů, 

rozhodli jsme se s nimi pokračovat i v dalším období. Definitivní změny ve schématu 

programové nabídky budou představeny následující rok a bude zohledněno, které dny 

z hlediska návštěvnosti budou takto rozšířeny a které ne, s ohledem na odborná 

pozorování prováděná u D400. 

Hvězdárna zajišťovala funkci odborného konzultanta pro zájemce z řad veřejnosti, 

kteří potřebovali poradit s výběrem techniky před jejím zakoupením. O tuto službu je 

relativně zájem, stejně jako se na hvězdárnu hojně obrací lidé v případě 

astronomických jevů. Bylo zodpovězeno velké množství telefonických i elektronických 

dotazů na viditelnost planet, přeletů satelitů (Starlink, ISS, …) a programovou nabídku 
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jako takovou. I tato činnost vede k propagaci hvězdárny, protože mnoho z těchto 

zájemců si rovnou domlouvá návštěvu hvězdárny a skutečně pak přichází. 

 

14.2 ASTRONOMICKÉ KLUBY 
 

Pokračovaly i tradiční kroužky pro mládež (Hvězdárníček, Gemini I a Gemini II), 

pohádkové středy, astronomické víkendy a pořady pro mateřské, základní a střední 

školy. Zaměstnanci hvězdárny vyjížděli  do škol přednášet a pozorovat Slunce. Martin 

Tylšar se (sice o dovolené a tedy ve svém volném čase) účastnil jako vedoucí letní 

Astronomické expedice na hvězdárně v Úpici. Od září jsme mírně upravili (v souvislosti 

s personální obměnou) také náplň klubů Gemini I a Gemini II. Nyní se klade větší důraz 

na čas, který absolventi tráví pod skutečnou oblohou u dalekohledu. V případě 

vhodného počasí se proto primárně věnujeme pozorování s dalekohledy, namísto 

přednášky v sále. Pokud není dlouho jasno, provádíme  nově tzv. trenažéry, kdy děti 

v teple sálu kreslí do pozorovacích deníků vybraný objekt a seznamují se se základy 

metod používaných vizuálními pozorovateli tak, aby v druhé polovině roku bylo možné 

postoupit k základům astrofotografie a seznámit účastníky alespoň letmo s moderní 

technikou používanou v astronomii. Skladba obsahu kurzů se také mírně upravila – 

témata probíráme nyní ve větším souladu s náplní kurzu Vademecum Dr. Zdeňka 

Pokorného. V druhé polovině kurzu bude také kladen větší důraz na zapojení 

výpočetní techniky. Děti budou seznámeny nejen s tím, jaké vhodné počítačové 

programy z astronomie mohou používat, ale také se seznamují s tím, jak počítače 

fungují (provádíme rozborku a sborku PC včetně podrobného vysvětlení, která část 

k čemu slouží). Také si ukazujeme netradiční a průmyslová PC používaná 

v automatizaci astronomických observatoří a seznamujeme se s operačními systémy 

Linux a OS X. Děti by si tak měly být vědomy, že astroinformatika (hw i sw) je pestrá 

a mnohem zajímavější než běžná PC s Windows a Office, které znají ze školy. 

Snažíme se na děti také působit výchovně v tom smyslu, že není potřeba shánět 

nelegální kopie SW, existuje-li ve světě open source alternativa. O toto rozšíření 

obsahu kroužků se zdá být velký zájem. V roce 2019 se nepřihlásil žádný zájemce  

o kroužek astrofotografie, proto jsme jej neotevřeli. Rozhodli jsme se ale další běh 

(budou-li zájemci) mírně modifikovat – zobecnit jeho náplň na moderní astronomická 

pozorování, rozšířit astrofotografii také o fotometrii a případně spektroskopii, budou-li 
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peníze na dovybavení pozorovatelny a kopule. Započali jsme také rekonstrukci 

místnosti, která v současné době sloužila jako knihovna a pracovna, kde bude v roce 

2020 dokončena miniučebna s PC – zde budou probíhat některé stávající schůzky 

Gemini a v budoucnu také plánovaný kroužek astroinformatiky. 

 

14.3 VÝSTAVY 
 

Pokračovalo se i v zapůjčování výstav,  z nichž dvě jsou součástí stálé expozice přímo 

v budově hvězdárny. V roce 2019 se  Martin Tylšar věnoval  sbírání dat pro vlastní 

výstavu astronomických pozorování, jejíž  vernisáž se uskuteční v roce 2020. Také 

jsme započali postupnou revizi panelů, které se již dlouho na hvězdárně neobjevily 

(putují z místa na místo) a zjistili jsme, že dvě z nich jsou již v dezolátním stavu. Jedná 

se o výstavy: Matematika ve službách vědy a Vzácné chvíle pod hvězdným nebem. 

Panely, které jsou zachovalé, zůstanou v prostorách hvězdárny jako dekorace a obě 

výstavy budou nahrazeny. 

 

14.4 PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST 
 

Jednou měsíčně (mimo prázdniny) se konaly pravidelné přednášky zvaných osobností 

pro veřejnost. Listopadový termín v rámci Týdne vědy a techniky jsme zároveň využili 

jako jednodenní seminář pro zájemce o metodiku kreslení sluneční fotosféry. 

Semináře se zúčastnila i Iveta Fréharová, o které uvažujeme jako o posile týmu  

od příštího roku. Její práce by měla být na tyto kresby orientovaná. 

Přehled přednášek 

17. 1. – Pseudovědci, konspirátoři a hranice kritického myšlení – Mgr. Filip Tvrdý, 

Ph.D. 

14. 2. – Gravitační vlny – Prof. Jan Novotný, CSc. 

14. 3. – Planetky zblízka – RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 

11. 4. – Zobrazování optickými vlákny – Prof. Mgr. Miloslav Druckmüller, Ph.D. 

  9. 5. – Kdyby fotografie mohly vyprávět – Bc. Petr Horálek 
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14. 6. – Proč se Země otepluje, co s tím? – RNDr. Jan Hollan, CSc. 

10. 8. – Mnohopásmová astronomie – RNDr. Jiří Grygar, CSc. 

19. 9. – Cizí světy ve vesmíru – Mgr. Marek Skarka, Ph.D. 

24. 10. – Oumuamua – první mezihvězdný asteroid – Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. 

14. 11. - Astronomie v denním světle – Bc. Martina Exnerová 

12. 12. – Apollo známé, Apollo neznámé – Ing. Tomáš Přibyl 

 

14.5 MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 
 

V závěru roku jsme oslovili externího specialistu na astronomickou techniku a provedli 

první kolo rekonstrukce dalekohledů. Na hlavní dalekohled AO, reflektor D400 jsme 

vyrobili novou redukci na okulárový výtah, aby bylo možné používat všechny okuláry 

a hlavně také novou CCD kameru k odborným pozorováním. Také jsme nechali 

zrekonstruovat dva menší refraktory sloužící dříve na dalekohledu v kopuli.  

Byla vyčištěna a sesazena optika, provedla se „repase“ okulárových výtahů, aby bylo 

možné vložit nejen libovolný okulár, ale také připevnit fotoaparát nebo kameru. 

V dalším kole modernizace technického vybavení budou tyto dalekohledy připevněny 

k montáži D400. Jeden bude sloužit pro pointaci a navigaci hlavního dalekohledu, 

druhý pak pro snímání Slunce, Měsíce, případně dalších objektů vyžadujících větší 

zorné pole, než má D400. Proběhla také revize dostupného historického vybavení 

(dalekohledy, montáže) a analýza budoucího postupu jejich údržby a modernizace  

(pro zapojení do mimořádných akcí, výjezdů mimo hvězdárnu) pro případné využití  

pro veřejnost. Nebo prosté zakonzervování a vystavení jako trvalých exponátů. Práce 

na tomto budou pokračovat v roce 2020 podle finančních možností a v dalších letech 

snad s nějakou dotační nebo rozpočtovou „injekcí“ do rozpočtu organizace z kraje 

nebo dalších zdrojů.  

Ve zkušebním provozu byl otestován automatický přenos dat z meteostanice Davis  

do dedikovaného PC a data ukládány do databáze. Probíhá také proces přenosu 

stávajících webových stránek hvězdárny z externího hostingu a redakčního systému 

pod plnou správu v naší režii. Díky tomu bude možné tato meteorologická data 

zpracovávat plně automaticky, včetně přehledných exportů do webu a s kreslením 
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online grafů. V souvislosti s touto změnou dochází postupně k transformaci 

infrastruktury IT a postupnému přechodu z prostředí MS Windows na Linux tam,  

kde to je možné. Důsledkem bude nejen lepší stabilita a výkon, ale také menší režie 

s neustálým přechodem zastaralých operačních systémů, které bez aktualizací 

představují velké bezpečnostní riziko. V kopuli a pozorovatelně jsme také provizorně 

začali experimentovat s šířením wi-fi signálu pro potřeby odborných pozorování. 

Na podzim začala rekonstrukce kopule. Kromě opravy povrchu střechy, zednických 

prací, klempířských úprav byl také proveden nový nátěr, který má pomoci v letních 

vedrech s jejím temperováním. 

 

14.6 MIMOŘÁDNÉ AKCE 
 

V roce 2019 jsme uspořádali několik mimořádných akcí. Jednalo se o pozorování  

zajímavých astronomických úkazů, součinnost hvězdárny s kulturním programem 

města pořádaným v Kolářových sadech anebo celostátních akcí organizovaných 

Akademií věd a dalšími subjekty. Jejich přehled následuje jako výčet. Jako novinku 

jsme uvedli ve spolupráci s kinem Metro 70 a Městem Prostějov netradiční vysílání 

seriálu Černobyl v parku na budovu hvězdárny. Díky laskavosti HBO se tak po dva 

večery mohlo takřka čtyři stovky návštěvníků v dusivé kulise procházejících letních 

bouří na obzoru seznámit s pohnutým příběhem jaderné katastrofy. Ohlasy na tuto akci 

byly velmi pozitivní a jméno hvězdárny se tím snad mezi občany zase stalo o něco 

známější. Primární účel byl propagační a ten byl dobře naplněn. Před promítáním 

seriálu přednesl Martin Tylšar přednášku o své cestě do těchto míst a doplnil  

tak produkci HBO o spoustu fotografií aktuální situace a postřehů cestovatelských,  

což jistě přišlo vhod těm, kdo se do Černobylu chystají vypravit. 

Přehled mimořádných akcí 

21. 1. - Pozorování úplného zatmění Měsíce 

15. 3. - Den hvězdáren a planetárií  

  5. 4. - Exkurze ON Semiconductor 

  1. 5. - 1. máj na Prostějovské hvězdárně 

23. 6. - Familiáda u hvězdárny 

  3. 8. - City picnic 
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16. 7. - Pozorování částečného zatmění Měsíce 

29., 30. 8. - Chernobyl 

27. 9. - Noc vědců 

11. 11. - Přechod Merkuru přes Slunce 

11. – 15. 11. -  Týden vědy a techniky 

 

Během roku 2019 hvězdárna uspořádala celkem 416 představení pro 9434 

návštěvníků. Z toho 2338 v rámci pozorování Slunce a nočního nebe. 3758 jich 

připadalo na pořady pro mateřské školy a základní školy, zbytek pak na veřejnost  

na přednáškách, mimořádných akcích, pohádkách pro děti a soutěžích  

o astrovíkendech. Podle zaslaných informací o počtu návštěvníků námi zapůjčených 

výstav víme, že celkem v roce 2019 vidělo naše výstavy 6043 lidí. Pro hvězdárnu  

je i toto důležitý propagační kanál a potenciální zdroj příjmů (po plánované modifikaci 

cen za pronájem panelů). Vyřazené výstavní panely pak doslouží v budově hvězdárny 

jako dekorace. 
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15. GRAFICKÉ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 
 

Muzeum a galerie v Prostějově zaměstnává na plný úvazek grafika, fotografa. Návrhy 

letáků, pozvánek a bannerů si tedy zpracováváme vlastními silami. V roce 2019 grafik 

připravil návrhy ke všem 12 – ti výstavám, které jsme pak vlastními silami vytiskli. 

Pouze bannery či velkoformátové tisky zadáváme. Současně pořídil obrazový materiál 

ze všech výstav, vernisáží a jiných veřejných akcí, které pak zveřejňuje na našich 

webových stránkách a facebooku. Návštěvník má tak možnost zhlédnout jak obrázky 

z akcí, které již proběhly, popř. se nalákat na právě probíhající výstavu. 

Při činnosti pracovníků Oddělení správy sbírek a odborných činností je poměrně často 

zapotřebí nejrůznějších grafických úprav obrazového materiálu nebo dokumentů. I zde 

je využíváno sil kolegy grafika. Některé drobnější úpravy (i pro kolegy) byly však 

realizovány vlastními silami (V. Horák, J. Ondra): tvorba popisek, skenování materiálů 

s následnou úpravou, úprava a tisk obrazového materiálu apod. 

Při plnění svých úkolů musí odborní pracovníci často používat obrazově dokumentační 

prostředky. Je to nutné při konzervaci nebo restaurování sbírkových předmětů, kdy je 

třeba zachytit postup prací, dále např. při řešení havarijních stavů v depozitářích,  

kdy jsou bezprostředně ohroženy sbírkové předměty, focení prostor pro přípravu 

expozic nebo výstav. Je celá řada situací, kdy pracovníci musí dokumentovat určitý 

stav.  
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16. INFORMATIKA 
 

Provoz muzea vyžaduje funkční ICT. Správa databáze BACH, kde je zpracována 

elektronická evidence sbírkových předmětů, sice není až tak hardwarově náročná,  

ale veškeré další administrativní činnosti díky rychlému vývoji systémových prostředků 

ano. Obnova ICT v muzeu byla dlouhodobě kvůli financím zanedbávána (co zatím 

funguje, s tím není potřeba nic dělat). Ovšem tento postoj byl časovanou bombou, 

která se v současné době stala aktivní. V roce 2019 finanční prostředky na obnovu ICT 

byly do jisté míry zajištěny (pouze vykrytí havarijních stavů). Protože však práci 

informatika vykonává historik s kumulovanými funkcemi (V. Horák), není možné ani 

uvedení veškeré nové techniky do provozu zrealizovat v potřebných časových lhůtách. 

Náročnější práce v oblasti ICT jsou řešeny dodavatelsky. 

Vlastními zdroji byly v roce 2019 vykonávány tyto činnosti v oblasti ICT: 

- pravidelná údržba a provoz ekonomického softwaru Pohoda a Pamica, 

- pravidelná údržba systémů, dat (SW), 

- jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW), 

- průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního 

systému (hl. budova, Špalíček), 

- zajišťování vhodného spotřebního materiálu pro reprografická zařízení, 

- zajišťování náročnějších technických oprav elektroniky prostřednictvím 

specializovaných servisů, 

- pravidelná údržba zálohového serveru a zálohy dat, 

- správa e-mailových adres, 

- zajišťování audiovizuální techniky na akce MGP, 

- opravy a přeinstalace operačních systémů u některých PC, 

- spolupráce při obsluze knihovnického systému Clavius. 
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17. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 

Zaměstnanci kulturních zařízení, mezi, které muzeum bezesporu patří, nemají 

zákonnou povinnost splnění počtu dnů vzdělávání. Přesto však je v jejich zájmu,  

aby si své znalosti a dovednosti průběžně obohacovali, doplňovali a prohlubovali.  

Což se také děje ve formě účasti na školeních, stážích a samostudia odborné literatury. 

Někteří zaměstnanci jsou i členy odborných komisí. 

Přehled účasti: 

5. 3. Workshop VM Olomouc - Problematika sanační konzervace – restaurování  

(R. Kaprál)  

20. 3. Výstava  a přednáška k výstavě „Křížová cesta z Orlice“ jejího restaurování   

a osobnosti malíře Wenzela Bergla, Muzeum umění Olomouc (J. Vybíralová 

Gajdošíková) 

24. 4. Seminář Přehled výzkumů, Brno (B. Veselá) 

9. 7. Odborná komise v rámci záchranného archeologického výzkumu na zámku 

v Břeclavi (B. Veselá) 

10. - 11. 9. Konference konzervátorů-restaurátorů 2019 v Rožnově pod Radhoštěm 

(K. Znojilová) 

18. - 20. 9. Seminář –  Kámen ve vesnickém stavitelství a v životě venkova 

v Javorníku ve Slezsku (J. Vybíralová Gajdošíková) 

24. 10. Seminář Tradice a zvyky Židů, Židovské muzeum Praha, pobočka Brno  

(F. Gregor)  

13. 11. Konference Bibliotheca Antiqua, Arcidiecézní muzeum Olomouc  

(P. Hubáčková) 

15. 11. Odborná komise při záchranném archeologickém výzkumu prováděném 

v rámci obnovy kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém městě  

u Bruntálu (B. Veselá) 

19. 11. Seminář Dějiny Židů, Židovské muzeum Praha, pobočka Brno (F. Gregor) 

19. 11. Přednáška na CMG Prostějov JUDr. Elischera k vyšetřování zásahu  

ze 17. 11. 1989 na Národní třídě v Praze (V. Horák) 

26. 11. Seminář Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka, Olomouc  

(V. Horák) 
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Ani edukátorky ve vzdělávání nezůstaly pozadu a prohlubovaly si své znalosti  

na služebních cestách. Účastnily se workshopu pořádaného Muzeem umění Olomouc, 

na téma „Využití tabletů při muzejní edukaci“. Absolvovaly seminář v brněnském 

židovském muzeu na téma „Dějiny Židů“. Z obou cest vzešlo několik nápadů  

a podnětů, jak obohatit muzejní programy a ty byly zařazeny do pořadů. Předání 

zkušeností mezi kolegy z oboru se ukázalo jako velmi užitečné a efektivní a je v zájmu 

v tomto pokračovat i v dalších letech. 

Dále proběhlo interní školení v duchu supervize pro všechny zaměstnance.  

Toto školení nejdříve u zaměstnanců budilo rozpaky, dříve se nic podobného v muzeu 

nekonalo, ale postupně si přednášející získal jejich sympatie a závěrem můžeme akci 

hodnotit jako přínosnou.  

Proběhlo také hodnocení zaměstnanců, které bylo dle nových kritérií a tak se s ním 

zaměstnanci museli nejdříve blíže seznámit. Následující hodnotící pohovor mezi 

vedoucím a podřízeným pak měl přinést vzájemnou shodu a pochopení se navzájem, 

zejména pak k zefektivnění stylu práce.  

 

 

 

 

 

  


