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ÚVOD  
 
Muzeum a galerie v Prostějově (dále jen MGP), jako nástupnické muzeum, má za se-

bou již 127. rok svého působení v kulturní sféře města Prostějova a prostějovského 

regionu.  

Rok 2020 však byl mimořádný. Navždy bude spojen s příchodem pandemie onemoc-

nění Covid-19. Tato skutečnost poznamenala všechny oblasti lidského života a za-

sáhla také do běžného chodu MGP. Vládní protiepidemiologická nařízení muzeum pro 

veřejnost uzavřela na celkem 162 dnů, což je bez tří týdnů polovina roku. Většina za-

městnanců MGP však nadále vykonávala svou činnost na pracovištích, tzv. home 

office byl udělován v naprosto výjimečných případech. Ostatně, měli také řadu úkolů. 

Finišovalo se s přípravami otevření Bezručova „Červeného domku“ v Kostelci na Hané, 

prováděly se dokončovací práce v nové přístavbě depozitáře včetně výběru dodava-

tele jeho vybavení.  

Náročnější byla situace v pořádání výstav. Výstavní plán musel být flexibilně měněn, 

protože nebylo jasné, kdy se muzeum pro veřejnost otevře. Pracovní kolektiv byl navíc 

oslaben o některé kolegyně, maminky malých dětí, které musely být s dětmi doma. 

Stručně shrnuto, v roce 2020 muzeum nemohlo „jet na plný plyn“.  

 

Ovšem „doba covidová“ nás naučila něčemu novému. Museli jsme hledat jiný (netra-

diční) způsob, jak se k návštěvníkovi dostat.  

První vlaštovkou, kterou jsme vyslali, byl druhý ročník čtení jmen obětí holocaustu Jom 

ha–šoa, který se kvůli epidemiologické situaci nemohl uskutečnit veřejně. Proto za-

městnanci muzea čtení jmen natočili na video a poskytli jej organizátorovi akce, Insti-

tutu Terezínské iniciativy, který poté záznam MGP zařadil a odprezentoval na svých 

webových stránkách. Stejně tak vznikly i krátké virtuální prohlídky podzimních výstav 

v MGP, které si návštěvníci mohli naživo projít jen velmi krátce. Je to velká výzva, 

zpřístupňovat naše sbírky virtuálně.  

Virtuální realita, online prohlídky nám umožňují udržovat s návštěvníky stálý kontakt. 

Zatím jsme na začátku této cesty, sledujeme trendy, inspirujeme se od zkušenějších 

kolegů. Uvědomujeme si však, že je to směr, se kterým bychom měli držet krok. 

 

Loni 16. května se MGP podařilo slavnostně otevřít a tím i veřejnosti zpřístupnit obno-

venou expozici P. Bezruče v nově zrekonstruovaném „Červeném domku“ v Kostelci na 
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Hané. Tato expozice nese název Básník slezského lidu Petr Bezruč. MGP se dočkalo 

nových depozitárních prostor. Dne 21. července 2020 byla zkolaudována nová pří-

stavba depozitáře na Lidické ul. a budova byla MGP předána. Na základě veřejné za-

kázky pak byl vybrán dodavatel regálových systémů a skříní na uležení sbírek. Do-

dávka se protáhla až do následujícího roku, protože výběrové řízení muselo být opa-

kováno.  

 

MGP také bylo úspěšné ohledně získání dotace z MK ČR v rámci ISO II 2020 – Pre-

ventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. Z této dotace bylo nakoupeno 7 ks 

odvlhčovačů AIRSEC KRUGER 165 celkem za 115.000,- Kč, 1 ks odvlhčovače MAS-

TER DH 772 za 27.000 Kč,- a 3 ks zvlhčovačů BONECO U 700 celkem za 13.000,- 

Kč. Všechny získané přístroje by měly zlepšit podmínky a celkově dlouhodobě nevy-

hovující stav depozitáře na náměstí T. G. Masaryka. Rovněž budou použity na stabili-

zaci klimatických poměrů ve výstavních prostorách muzea. 

 

V minulém roce MGP hostilo vzácného hosta. Ve Špalíčku se ve spolupráci se spol-

kem Hanácký Jeruzalém konala výstava Masaryk a Svatá země. Na vernisáži, která 

byla dne 1. 10. 2020 tak MGP mohlo již podruhé přivítat velvyslance Státu Izrael v ČR 

Daniela Merona.  
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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 (do 8. 2. 2021) 

Mgr. Václav Horák, vedením pověřený ředitel (od 8. 2. 2021) 

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

dený 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 po-

vahy 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 veřej-

nost 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 ledna změněna. Oddělení se přejmenovala na útvary a 

z původních pěti úseků se staly čtyři. Útvar ředitele zůstal nezměněn, pouze do něj 

byla zařazena výstavářka. Zřízenci v kulturním zařízení byli přeřazeni do provozního 
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útvaru. Vznikl útvar odborných činností, který se dále dělil na oddělení přírodních věd, 

oddělení humanitních věd a oddělení restaurátorsko-konzervátorské. Nově vznikl také 

útvar vnějších vztahů, který se dělil na astronomické oddělení a oddělení muzejní edu-

kace. 

3 PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH 

 

3.1 POČTY ZAMĚSTNANCŮ 

V roce 2020 zaměstnávalo Muzeum a galerie v Prostějově 32 zaměstnanců, při pře-

počteném úvazku 26,31 pracovníků při limitu schválených přepočtených úvazků 27, 5.  

 

Počty zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích: 

 

Pracovní pozice    počet osob  přepočtený počet na úvazky 

Odborní pracovníci muzea   17   16,5 

Vedoucí a administrativní pracovníci 3   3,5 

Technicko-hospodářští pracovníci 12   7,5 

 

Snížení průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno přechodným ne-

obsazením některých pracovních pozic v průběhu roku. V uvedeném roce dvě zaměst-

nankyně čerpaly rodičovskou dovolenou. Na jejich pozicích je zástup.  

V průběhu roku bylo podáno šest výpovědí ze strany zaměstnance a tři pracovní po-

měry byly ukončeny (jeden v nástupní době, další dva v rámci reorganizace – jedna 

paní skončila a odešla do starobního důchodu, druhá byla propuštěna). Postupně na 

všechny volné pozice byla vypsána výběrová řízení a bylo přijato 6 zaměstnanců, ke 

konci roku nebyly obsazeny pozice historik (není vybrán uchazeč), pracovník vnějších 

vztahů (plán nástupu v lednu). Za dlouhodobou nemoc jsme přijali zástup taktéž na 

základě výběrového řízení. Současně jsme během roku postupně zaměstnali 3 za-

městnance přes úřad práce na pozici „zřízenec v kulturním zařízení“ a pomocné práce 

v depozitářích a administrativě, které zastupovaly za dovolené či nemoci. Tím se nám 

podařilo ušetřit mzdové prostředky ve výši 204 tisíc korun.  

Takzvaná doba covidová nám ukázala, že systém zajištění provozu ve dvou výstav-

ních sálech pomocí 8 pracovnic na poloviční úvazek stálého pracovního poměru je 
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nepružný a v této době i do budoucna neekonomický. Tyto zaměstnankyně nám sice 

plní požadavek na zaměstnávání osob s částečným invalidním důchodem, ale naopak 

těmto zaměstnankyním nelze ze zdravotních důvodů přidělovat většinu jiné práce a v 

roce 2020 byly celkem 242 dnů na překážkách ze strany zaměstnavatele na 100 % 

doma. 

V roce 2020 bylo uzavřeno celkem 17 dohod o provedení práce, zejména na přednáš-

kovou činnost, výpomoci a zástup za dovolené na pokladnách v muzeu a galerii. Po-

kles v počtu dohod proti roku 2019 (35 dohod) je hlavně v dohodách o přednáškové 

činnosti, kdy po většinu roku přednášky byly zakázané opatřením Covid.  

 

3.2 MZDOVÉ NÁKLADY UZ 0301 

Závazný ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2020 byl dodržen. Vysoké ne-

dosažení mzdového limitu bylo způsobeno neobsazením některých pracovních pozic 

v průběhu roku, a hlavně velmi vysokou dočasnou pracovní neschopností 479 pracov-

ních dnů, za což byla poskytnuta náhrada ve výši 110 tis. Kč. Nemocnost oproti před-

chozímu roku výrazně stoupla, což bylo zapříčiněno i karanténou při Covid-19. Dále 

bylo v roce 2020 velmi vysoké ošetřovné 153 pracovních dnů a krizové ošetřovné dal-

ších 35 pracovních dnů. 

Prostředky na platy ve výši 9 393 tis. Kč byly čerpány následovně:  

Odborní pracovníci muzea     5 365 tis. Kč 

Vedoucí a administrativní pracovníci   1 550 tis. Kč 

Technicko-hospodářští pracovníci   2 202 tis. Kč 

Dohody o provedení práce        166 tis. Kč 

Náhrady platů za DPN        110 tis. Kč 

 

Celkové prostředky na platy zaměstnanců bez PN 9 283 tis. Kč byly čerpány 

takto: 

Základní mzda      6 415 tis. Kč 

Osobní příplatek      758 tis. Kč 
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Příplatek za vedení         204 tis. Kč 

Práce do úvazku             0 tis. Kč 

Práce přesčas           13 tis. Kč 

Odměny          456 tis. Kč 

Příplatky za práci přesčas     2 tis. Kč 

Příplatky za práci ve svátek    5 tis. Kč 

Příplatky za So a Ne          74 tis Kč 

Příplatky za práci v noci            7 tis. Kč 

Náhrady za dovolenou       932 tis. Kč 

Náhrady za nepřítomnosti     31 tis. Kč 

Překážky ze strany zaměstnavatele             216 tis. Kč 

odstupné             170 tis. Kč 

 

Z prostředků hrazených úřadem práce bylo na mzdách vyplaceno 204 tis. Kč. Jiné 

zdroje jsme neměli.      

Průměrná mzda v roce 2020 byla 28 389 Kč, což je daleko pod průměrnou mzdou. 

 

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 

Výsledné hospodaření uzavřeného roku 2020 i přes uzavření muzea v rámci opatření 

Covid 19 splnilo cíl vyrovnaného hospodaření, hospodaření muzea dosáhlo zisku v 

hlavní činnosti 67 tis. Kč. Kladný výsledek v hospodaření hlavní činnosti činil 37 tis. Kč 

(po odpočtu transferového podílu 10 tis. Kč), doplňková činnost přispěla ziskem 30 tis. 

Kč. Celkový zlepšený výsledek hospodaření, použitelný k posílení fondového hospo-

daření, bude činit (po zohlednění transferového podílu 27 tis. Kč) 40 tis. Kč. 
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4.1 NÁKLADY A VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 

Celkové náklady dosáhly v hlavní činnosti 17 654 tis. Kč. V hospodářské činnosti 86 

tis. Kč. Pronájem Kavárny Špalíček skončil 30. 9. 2020, od této doby nemáme hospo-

dářskou činnost. Vyúčtování nákladů na energie v doplňkové činnosti byly vyúčtovány 

voda a el. energie v roce 2020, spotřeba plynu až v roce 2021. 

Největší část nákladů v hlavní činnosti tvořily: 

• mzdové náklady ve výši 9 393 tis. Kč. (53 % z celkových nákladů), 

• odvody z mezd ve výši 3 237 tis. Kč (18 % z celkových nákladů), 

• odpisy ve výši 1 466 tis. Kč (8 % z celkových nákladů), 

• opravy a udržování 816 tis. Kč (5 % z celkových nákladů), 

• energie ve výši 782 tis. Kč (5 % z celkových nákladů), 

• ostatní náklady 1 960 tis. Kč (11 % z celkových nákladů). 

 

Celkové výnosy dosáhly v hlavní činnosti 17 691 tis. Kč, v hospodářské činnosti 174 

tis. Kč. 

Největší část výnosů v hlavní činnosti tvořily: 

• výnosy z prodeje služeb (vstupné do výstavních prostor) ve výši 161 tis. Kč  

(1 % z celkových výnosů) 

• výnosy z prodaného zboží 53 tis. Kč (0,3 % z celkových výnosů) 

• jiné výnosy z vlastních výkonů 5 tis. Kč (0,1 % z celkových výnosů) 

• výnosy z čerpání inv. fondu 460 tis. Kč (2,6 % z celkových výnosů) 

• ostatní výnosy z činnosti 120 tis. Kč (0,7 % z celkových výnosů) 

• výnosy z transferů na mzdy ve výši 12 630 tis. Kč (71 % z celkových výnosů) 

• výnosy z transferů na odpisy ve výši 1466 tis. Kč (8,3 % z celkových výnosů) 

• výnosy z transferů na provoz ve výši 2 272 tis. Kč (12,8 % z celkových výnosů) 

• výnosy z transferů MK ve výši 155 tis. Kč (1 % z celkových výnosů) 
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• výnosy z transferů dofin.MK ve výši 69 tis. Kč (0,5 % z celkových výnosů) 

• ostatní výnosy z transferů 27 tis. Kč (0,2 % z celkových výnosů) 

• dotace z ÚP 273 tis. Kč (1,5 % z celkových výnosů) 

Porovnání nákladů a výnosů  

• výsledek hospodaření v hlavní činnosti 37 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 2020 činily 88 tis. Kč, výnosy činily 174 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření v roce 2020 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. K 30. 9. 2020 byl pronájem kavárny ukončen. 

Největší část nákladů v hospodářské činnosti tvořily: 

• odpisy ve výši 38 tis. Kč (45 % z celkových nákladů) 

• energie ve výši 31 tis. Kč (36 % z celkových nákladů)  

• ostatní náklady 6 tis. Kč (19 % z celkových nákladů) 

Největší část výnosů v hospodářské činnosti tvořily: 

• výnosy z pronájmu 84,6 tis. Kč (73 % z celkových výnosů) 

• výnosy z prodeje služeb 31 tis. Kč (26 % z celkových výnosů) 

Porovnání nákladů a výnosů  

• výsledek hospodaření v hospodářské činnosti zisk 30 tis. Kč.   

 

4.3 INVESTICE 

 

Z prostředků zřizovatele byly uskutečněny tyto investiční akce: 

• kamerový systém Bezručův domek Kostelec ve výši 119 tis. Kč 
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• automobil Škoda Fabia ve výši 314 tis. Kč 

• digestoř laboratorní ve výši 179 tis. Kč 

• posuvné regály a skříně ve výši 1 266 tis. Kč 

• nákupy do sbírek muzejní povahy ve výši 100 tis. Kč 

• byla předána přístavba nového depozitáře na Lidické ul.  

Na místě bývalé stolárny, stavba byla k 30. 9. 2020 předána a bylo zaúčtováno tech-

nické zhodnocení depozitáře Lidická ve výši 16 875 tis. Kč.  

 

4.4 OPRAVY 

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

řešily se jen bezvýznamné či havarijní situace, pokračovali jsme v postupném napra-

vení špatného stavu budov a zařízení tak jak nám finanční situace dovolila. Přesto 

považujeme za úspěch, že se nám níže uvedené opravy povedly zrealizovat a zabránili 

jsme tak nejhoršímu, je však nutné do dalších let opět plánovat dílčí opravy, které bu-

dou na tyto opravy navazovat, protože stav budov, zejména budovy Astronomického 

oddělení – hvězdárny, není dobrý. 

Provedené opravy 

Z příspěvku na provoz: 

• nové akumulátory EPS ND ve výši 8 tis. Kč 

• opravy kamerového systému ve výstavních sálech ve výši 38 tis. Kč 

• opravy tiskáren ve výši 7 tis. Kč 

• baterie k bojleru depo Lidická ve výši 4 tis. Kč 

• oprava klimatizace TGM ve výši 34 tis. Kč 

• opravy hasicích přístrojů ve výši 10 tis. Kč 

• oprava klimatizace depo Lidická ve výši 20 tis. Kč 

• servis a oprava plynových kotlů ve výši 10 tisíc 

• oprava EZS na Hvězdárně ve výši 2 tis. Kč 
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• opravy AUS ve výši 10 tis. Kč 

• oprava prasklé vodní potrubí v podlaze galerie špalíček ve výši 8 tis. Kč 

• oprava rozdělovačů topení Špalíček ve výši 18 tis. Kč 

• proplach topení galerie špalíček 1 větev ve výši 32 tis. Kč 

• restaurování sbírkového fondu ve výši 10 tis. Kč 

 

Z účelově vázaného příspěvku na provoz:  

• Studie oprava střechy depo Lidická ve výši 65 tis. Kč 

• Oprava klimatizace depo Lidická ve výši 16 tis. Kč 

• Proplach topení galerie Špalíček 2 větev ve výši 80 tis. Kč 

• Oprava dalekohledu ve výši 49 tis. Kč 

• Oprava podlahy kanceláře ve výši 50 tis. Kč 

• Oprava připojení k dálkovému pultu ve výši 100 tis. Kč 

• Oprava elektriky po revizi Hvězdárna ve výši 100 tis. Kč 

 

4.5 OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY NA PROVOZ 

Projekt Ministerstva kultury na zakoupení zvlhčovačů a odvlhčovačů do výstavních 

sálů a depozitářů. Tento projekt byl plně realizován s přispěním účelově vázaného 

příspěvku od zřizovatele. Bylo zakoupeno 8 odvlhčovačů a 3 zvlhčovače. 

 

4.6 OSTATNÍ ZÁVAZNÉ UKAZATELE 

Závazný ukazatel – odvod z fondu investic ve výši 1 324 tis. byl dodržen.  
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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 

131 289,86 Kč       118 127,92 Kč 

                           

Tvorba zák. příděl z mezd            185 241,06 Kč 

Čerpání stravenky       134 688,00 Kč 

Rekreace zaměstnanců      0,00 Kč 

Kultura a sport zam.      19 436,00 Kč  

Brýle, čočky, ortodon., vitamíny     13 237,00 Kč 

Knihy         14 012,00 Kč 

Životní výročí       13 923,00 Kč 

Ostatní        3 107,00 Kč  

 

Rezervní fond 

Počáteční stav       Konečný stav 

10 475,20 Kč        331 407,06 Kč 

 

Investiční fond 

Počáteční stav       Konečný stav  

287 890,80 Kč       738 207,01 Kč 
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Tvorba z odpisů       1 504 351,21 Kč 

Dotace z rozpočtu UZ 013      2 698 037,14 Kč 

Dotace z rozpočtu UZ 309      100 000,00 Kč 

Čerpání fondu UZ 013 poř. Majetku    498 616,80 Kč 

Čerpání fondu UZ 013 opravy     1 968 344,23 Kč 

Čerpání fondu UZ 309      99 920,00 Kč 

Čerpání fondu UZ 013      460 245,91 Kč 

Čerpání fondu UZ 34070      102 000,00 Kč 

Uložený odvod do rozpočtu                      1 323 562,00 Kč 

                                   

4.8 PŘÍSPĚVKY A DOTACE 

 

Dotace z rozpočtu ČR a ESF:  

Přijatá dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 154 370,00 Kč na nákup zvlhčovačů a 

odvlhčovačů. Dotace byla řádně dle smlouvy čerpána a vyúčtována.  

Dotace od Úřadu práce ve výši 273 101,00 Kč na projekty dlouhodobě nezaměstna-

ných a na veřejně prospěšné práce postupně pro 3 zaměstnance. Dotace se vyúčto-

vává měsíčně a byla řádně vyúčtována. 

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:       2 272 000,00 Kč 

Příspěvek byl použit v souladu s účelem použití na provozní náklady. 
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Příspěvek na mzdy a zák. odvody z mezd z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 

00301  

Přiznaná výše:       12 629 684,06 Kč 

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

 

Příspěvek na odpisy z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 00302:  

Přiznaná výše:       1 465 912,21 Kč 

Příspěvek byl použit v souladu s účelem použití na pokrytí odpisů DHM a DNM v 

hlavní činnosti. 

 

Příspěvek na opravy z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 00013 

Přiznaná výše:       460 245,91 Kč  

Příspěvek by použit na Studii opravy střechy depo Lidická ve výši 65 tis. Kč, opravu 

klimatizace depo Lidická ve výši 16 tis. Kč, proplach topení galerie Špalíček 2 větev ve 

výši 80 tis. Kč, oprava dalekohledu ve výši 49 tis. Kč, oprava podlahy kanceláře ve výši 

50 tis. Kč, oprava připojení k dálkovému pultu ve výši 100 tis. Kč, oprava elektriky po 

revizi Hvězdárna ve výši 100 tis. Kč 

 

Příspěvek na nákup předmětů sbírkové povahy z rozpočtu Olomouckého kraje UZ 

00309 

Přiznaná výše:       100 000,00 Kč 

Čerpáno 99 920,00 Kč, příspěvek byl použit k danému účelu a nakoupené předměty 

rozšířili fond muzejních sbírek. Příspěvek byl vyčerpán a vyúčtován. 
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5 KONTROLY 

Rok 2020 byl, pokud jde o vnější kontroly, tím klidnějším. Jedinou kontrolou byla ná-

vštěva ČOI v obchůdku ve výstavních prostorách TGM. Kontrola proběhla v pořádku. 

O všech hlášených kontrolách byl ihned prostřednictvím portálu dle Zásad řízení pří-

spěvkových organizací informován zřizovatel. Stejně tak byl seznámen s jejich výsled-

kem. 

 

6 PÉČE O SBÍRKY 

 

6.1 INVENTARIZACE 

Inventarizace sbírkového fondu MGP podle metodiky MK ČR spadá do desetiletého 

období.  Inventarizace veškerých sbírkových předmětů se proto řídí desetiletým plá-

nem. I v roce 2020 tedy proběhly inventury jednotlivých podsbírek a jejich dílčích sku-

pin podle plánu, avšak proběhly i inventury mimořádné, které souvisí s předáváním 

svěřeného správcovství novým pracovníkům. V některých případech se plán splnit ne-

povedlo. Protiepidemiologická opatření ochromila i inventarizační činnost sbírek. Z dů-

vodu nepřítomnosti kolegyň na pracovišti kvůli OČR tak nebyly dokončeny plánované 

inventury podsbírek Archeologická a Etnografická. Byla provedena pouze dílčí část. 

Kvůli onemocnění Covid-19 pak nebyla provedena inventura podsbírky Numismatická, 

skupiny Medaile. Tyto plánované inventury se přesouvají do následujícího roku. Jedná 

se o 5642 inv. čísel.  

Podsbírka Podskupina Počet inv. čí-

sel 

Petrografická  1589 

Archeologická  2570 

Etnografická  4161 

Další - Literární památky pozůstalost Max Zweig, J. Wolker – ko-

respondence, Zdena Wolkerová 
4184 

Botanická  3688 
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Mykologická  28 

Zoologická  130 

Fotografie přírody okresu  308 

Knihy  46 

Výtvarného umění kresba  763 

Uměleckoprůmyslové 

práce 

železo, mosaz a měď, zlaté a stříbrné 

předměty, cínové předměty 
783 

Celkem  18250 

 

6.2 AKVIZICE 

Průběžnému rozšiřování sbírkového fondu Muzea a galerie v Prostějově probíhalo i 

v roce 2020. Způsob nabytí sbírkových předmětů byl opět stejný jako v předchozích 

letech: koupí, dary, převody a vlastní sběr. Koupě byly realizovány ve výši 99.920,- Kč 

a dary podle kvalifikovaného odhadu ve výši 3.912,- Kč. Dále byly v rámci akviziční 

činnosti realizovány převody z Ústavu archeologické památkové péče. 
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6.3 CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE 

Průběžně byla vedena chronologická evidence přírůstku do sbírkového fondu Muzea 

a galerie v Prostějově. 

  

Podsbírka Počet inv. čísel 

Archeologická 9668 

Etnografická 16 

Numizmatická 18 

Mineralogická 19 

Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná mé-

dia 
303 

Písemnosti a tisky 46 

Další – Literární památky 170 

Výtvarného umění 318 

Uměleckoprůmyslové práce 4 

Celkem 10562 

 

6.4 SYSTEMATICKÁ EVIDENCE 

Systematická evidence je vedena elektronicky v databázi BACH, ze které se pak tisk-

nou papírové evidenční karty jednotlivých sbírkových předmětů. Nové přírůstky se 

v této databázi musí zpracovat a zkatalogizovat. Současně probíhá i doplňování a 

opravy různých nepřesností stávajících záznamů. V roce 2020bylo takto upraveno cel-

kem 9618 záznamů. 

 

6.5 KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ ČINNOST 

Nedílnou součástí péče o sbírky v MGP jsou konzervátorské a restaurátorské zásahy 

na jednotlivých sbírkových předmětech. Dělo se tak i v roce 2020. 



26 
 

 

Podsbírka Počet konzervova-

ných sbírkových 

předmětů 

Počet restaurova-

ných sbírkových 

předmětů 

Archeologická 4  

Etnografická 400 24 

Historická 1  

Uměleckoprůmyslové práce 317 5 

Výtvarného umění 81  

Další – Literární památky 1  

Celkem 804 29 

 

Konzervátorské zásahy byly též provedeny na předmětech knihovního fondu. Tyto zá-

sahy byly 3. Ke sbírkovým předmětům bylo zpracováno 63 konzervačních karet. 
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6.6 OSTATNÍ PRÁCE SE SBÍRKAMI 

V roce 2020 došlo k předání nové přístavby depozitáře. V rámci přípravy plánu stěho-

vání sbírek do této přístavby došlo ještě k nepatrným změnám v koncepci uložení sbí-

rek podle materiálů. Vlastní stěhování nemohlo být zahájeno, protože výběrové řízení 

na vybavení depozitáře a realizace zakázky se protáhly až do následujícího roku. 

Všichni správci jednotlivých podsbírek se sbírkami pracují neustále. Pokaždé se najde 

nějaký nedostatek nebo upřesnění, které v souvislosti s evidencí, uložením apod. chce 

správce vylepšit. Kurátoři jednotlivých podsbírek (zvláště noví) jsou neustále meto-

dicky 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. Je naprosto nutné, aby v nadcházejících letech bylo při-

stoupeno k digitalizaci sbírek, která se nyní sice děje, avšak nekoncepčně a spíše na-

hodile. K tomu ovšem MGP bude usilovat o získání mimořádných finančních pro-

středků pro technické vybavení k digitalizaci. Stávající vybavení sice částečně digitali-

zaci umožňuje, avšak není možno digitalizaci provádět plnohodnotně. 

 

6.7 VÝPŮJČKY JINÝM ORGANIZACÍM 

O některé autorské výstavy odborných pracovníků MGP byl v roce 2020 zájem i 

v jiných institucích. Výstava „Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska“ byla 

v termínu 15. 5. – 30. 8. 2020 zapůjčena v Jihomoravském muzeu Znojmo a v termínu 

12. 9. – 18. 10. 2020 v Regionálním muzeu v Dobromilicích. 

Výstava „Peníze císařů a králů jednoho rodu“ byla zapůjčena v Muzejním a galerijním 

centru ve Valašském Meziříčí v termínu 15. 1. – 1. 3. 2020. 

Další instituce měly zájem pouze o zapůjčení našich jednotlivých sbírkových předmětů. 

Bylo to Městské muzeum Česká Třebová na výstavu „Umělec a restaurátor Jiří 

Josefík“ v termínu 17. 9. – 8. 11. 2020, Statutární město Prostějov na výstavy „Krajina 

na Prostějovsku“ v termínu 6. 2. – 31. 5. 2020 a „Viktor Hohaus“ v termínu 10. 9. – 30. 

11. 2020 a Obecně prospěšná společnost Kooperativy Praha na výstavu „Josef Mánes 

– dílo a jeho doba“ v termínu 1. 10. – 15. 2. Celkem bylo zapůjčeno jiným organizacím 

338 sbírkových předmětů.  
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7 VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST 

MGP plní také funkci bazální jednotky vědeckovýzkumné činnosti. Odborní pracovníci 

MGP se zabývají hlavně regionální tématikou nebo teritoriem prostějovského regionu. 

Je to důležitý stupeň vědeckovýzkumné práce, protože na těchto dílčích výzkumech 

mohou stavět další nadregionální výzkumy a z praxe víme, že vznikají dokonce i vý-

zkumy nadnárodního záběru a důležitosti. Problémem, který si MGP nese už z minu-

lých let, je deficit odborných pracovníků. Při současné agendě a nárůstu administrativ-

ních úkonů, výstavní činnosti aj. na výzkumy mnoho času nezbývá. Mnohé dlouhodobé 

výzkumy tak stále čekají na odpovídající výstup, kterým by se odborní pracovníci MGP 

mohli prezentovat. 

7.1 DLOUHODOVÁ VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST V ROCE 2020 

Výzkum životních osudů vybraných osobností (F. Gregor) 

Dlouhodobý projekt, jenž si klade za cíl zdokumentovat a hlouběji představit odborné i 

laické veřejnosti pohnuté osudy vybraných osobností 20. století, jimž česká historio-

grafie nevěnovala dostatečnou pozornost. V rámci tohoto projektu byl dosud zpraco-

ván osud Františka Lančíka. 

 

Historie Klenovic na Hané (V. Horák) 

Zpracovávání kompletní historie obce Klenovice Hané s excerpcí všech dostupných 

pramenů, příprava publikace 

 

Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně (V. Jašková) 

Dlouhodobý výzkum miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a 

jílů) se zkamenělinami v neogenní výplni karpatské předhlubně, průběžné sledování ak-

tuálního stavu neogenních lokalit (záznamy o nových lokalitách), sběry makrofauny (do-

plnění muzejní geologické sbírky, exponáty do stálé geologické expozice), fotodokumen-

tace, doplňování aktuálních údajů do katalogu geologických lokalit Prostějovska.  

- bazální klastika neogénu v pískovnách Želeč a Skalka 

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

od března 2020 byl proveden terénní výzkum celého území Kopaniny, četných výchozů 

různých typů sedimentárních hornin ve žlebech v okolí obce, zakreslení do mapy 

1:25 000, byly získány vzorky všech typů hornin, které budou zaevidovány jako přírůstky. 

- neogenní sedimenty s velkými mechovkami u Přemyslovic 
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- organogenní sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši u Otaslavic 

- organogenní sedimenty s hřebenatkami u Kelčic – lok. Taliánka 

-  pískovce a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši u Určic – při terénním výzkumu 

lokality v dubnu 2020 byl zjištěn špatný stav, z výchozů neogenních sedimentů zůstal 

pouze jediný relikt lavice pískovců, velké bloky sedimentů zarůstají vegetací a náletovými 

dřevinami. 

Dějiny archeologického bádání v regionu Prostějovska (B. Veselá) 

V rámci tematicky širokého a dlouhodobého úkolu jsou volena jednotlivá dílčí témata 

pro kratší období nebo pro blíže vymezené území. Spojování jednotlivých starších sbír-

kových celků s amatérskými spolupracovníky a na základě tohoto propojení mapovat 

dějiny archeologického bádání na Prostějovsku. Soustavná práce s archivem nálezo-

vých zpráv o lokalitách z převážně z katastrů bývalého okresu Prostějov. Porovnáním 

údajů z archeologické podsbírky se zprávami z archivu přináší komplexní výsledky pro 

práci s celou podsbírkou. Toto umožňuje podávat plnohodnotné informace případným 

zájemcům jak z řad odborníků, studentů, tak i zájemcům nejen o nejstarší dějiny Pros-

tějovska. V rámci lokalizace a specifikace možného osídlení na území prostějovského 

okresu, probíhá průběžně zachytávání nálezů detektorového průzkumu. Hlavním cí-

lem je jejich zajištění, kvalitní konzervování a uložení v archeologické podsbírce mu-

zea. Vyhotovení zprávy o nálezu, kde jsou zaznamenány podrobné nálezové okolnosti 

a odborné určení, které je předáno do archivu nálezových zpráv ARÚB AV ČR, Brno.  

 

Architektura Prostějova a její proměny (J. Vybíralová Gajdošíková) 

Pozůstalost Jana Zbořila (Z. Žůrek) 

7.2 KRÁTKODOBÁ VĚDECKOVÝZUKUMNÁ ČINNOST V ROC E 2020 

 

Participace při přípravě nové expozice „Básník slezského lidu Petr Bezruč“  (F. 

Gregor) - informační leták, texty na nástěnku, texty do regionálního tisku, komentované 

prohlídky   

Dne 19. 5. se po několika letech opět otevřel veřejnosti tzv. Červený domek v Kostelci 

na Hané, ve kterém v letech 1939–1958 bydlel autor slezských písní Petr Bezruč. Sa-

motná koncepce nové expozice, vytvořená v moderním stylu zaměstnanci MGP, při-
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bližuje návštěvníkům osobu tohoto básníka. Plánované rozšíření expozice i do ven-

kovních prostor se ale již nestihlo realizovat. Vzpomínkou, kterou si návštěvnicí mohou 

odnést, je kromě turistické známky a magnetky také informační leták. Propagace nové 

expozice se realizuje na internetových stránkách MGP nebo krátkými texty v regionál-

ním tisku. Ve spolupráci s muzejními edukátory budeme v dalších letech pokračovat 

v akci s názvem Posezení u Bezruče, která se koná u příležitosti jeho narození dne 

15. 9.  

 

 

 

Výzkum regionálních dějin - pro potřeby výstavní činnosti 

Výzkum se zaměřuje na dokumentaci a zpracování různých dílčích témat se vztahem 

k prostějovskému regionu. Zvýšený zájem je věnován problematice dějin Židů 

v Prostějově. V rámci dokumentace zmíněného tématu se pokračuje ve spolupráci se 

spolkem Hanácký Jeruzalém, s kulturními institucemi (ZA Opava SOkA Prostějov, Ži-

dovské muzeum v Praze) nebo s badateli a odbornými pracovníky (PhDr. M. Dokou-

pilová). Dílčí výstupy jsou prezentovány v tisku, dále v rámci výstavní činnosti, na pro-

pagačních materiálech nebo na internetových stránkách spolku Hanácký Jeruzalém (v 

jednání).  
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Židovská tematika v Prostějově je zároveň prezentována na akci s názvem Veřejné 

čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa prostřednictvím informační brožury, kterou 

vydává pořadatel této akce a kam F. Gregor v roce 2020 přispěl svým příspěvkem. 

 

Dokumentace historie výstav MGP před rokem 2005  

Výzkum, rozdělený do čtyř fází (heuristika, kritika, syntéza a interpretace) se snaží 

správně určit, popsat, zařadit a zapsat doposud neidentifikované fotografie výstav 

MGP, které má MGP ve svých sbírkách a dále shromáždit, uložit a zapsat sbírku pla-

kátů a pozvánek s tematikou výstav MGP, které má rovněž ve svých sbírkách MGP; 

pro potřeby muzejní i badatelské. Výsledkem je tzv. „Soupis výstav Muzea a galerie 

v Prostějově 1893-2005,“ který je postupně aktualizován. Z důvodu časové náročnosti 

na identifikaci vyobrazené výstavy a popis jednotlivých fotografií není výzkum doposud 

uzavřen a probíhá i nadále.  

Informační panel pro obec Samotišky s textem o J. Wolkerovi 

Pro připravovaný panel s vybranými regionálními osobnostmi byl zpracován požada-

vek obce Samotišky na text o básníkovi Jiřím Wolkerovi. Text o rozsahu dvou stran, 

který je doplněn fotografií, stručně a výstižně představuje život a dílo tohoto prostějov-

ského básníka. V současné chvíli je projekt pozastaven, z důvodu nepříznivé epidemi-

ologické situace. 

(V. Jašková) 

Revize současného stavu a výzkum dalších geologických lokalit Prostějovska: 

- Třebčín, Kaple, Studenec – zjištění současného stavu výchozů nejstarších hornin 

(granitoidů a mylonitů) Prostějovska s ohledem na výběr vhodných vzorků pro ven-

kovní expozici v Kostelci na Hané.  

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

zkamenělin na klasické lokalitě devonských vápenců)  

- Otaslavice -  nová lokalita spodnokarbonských hornin s faunou. V prachovcích a jí-

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

Tyto nálezy jsou na Prostějovsku poměrně vzácné, i v minulých letech byly zazname-

nány také v pískovnách na jihu okresu. Na lokalitě Otaslavice byly nalezeny v září 

2020 také zkameněliny karbonských přesliček. Nové nálezy spodnokarbonské fauny 

budou vystaveny na plánované výstavě v roce 2021. 
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- Krumsín – výchozy spodnokarbonských hornin nad místním hřbitovem. V pukli-

nách drob byly nalezeny zvláštní vývoje křemene (vzácně také ametyst), jedná se o 

mineralogicky zajímavou lokalitu. 

8 PREZENTAČNÍ ČINNOST 

Nejdůležitějším aspektem činnosti MGP vůči veřejnosti je prezentační činnost. Sem 

patří jak publikační činnost tak také expoziční výstavní činnost. Výstavy prezentují nej-

různější témata z různých oborů. Prostějov bohužel nepatří mezi nejatraktivnější turis-

tické cíle. Není ani univerzitním městem, kde by se kumulovaly skupiny mladých inte-

lektuálů, pro které je návštěva muzea pravidelným kulturním vyžitím. Nejpočetnější 

cílovou skupinou jsou proto pro MGP žáci a studenti základních a středních škol.   

8.1 PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Publikační činnost by měla být nedílnou součástí vědeckovýzkumné činnosti anebo 

propagační činnosti. MGP (dříve Muzeum Prostějovska v Prostějově – dále MPP) vy-

dávalo svůj Zpravodaj a Přírodovědné studie MPP. Zejména Přírodovědné studie byly 

pro MPP prestižní záležitostí, neboť se jedná o recenzovaný časopis. Vydávání Zpro-

vodaje i Studií bylo pozastaveno z finančních důvodů. Byla ustavena nová redakční 

rada pro Zpravodaj s tím, že vyjde první číslo obnoveného Zpravodaje. Příspěvky do 

tohoto čísla byly připraveny, avšak realizace vydání Zpravodaje se odsunula do dal-

šího roku. Proto odborní pracovníci museli k prezentační činnosti využít jiných platfo-

rem. V roce 2020 bylo publikováno: 

- GREGOR, Filip: Úspěchy a prohry sociálního demokrata Františka Lančíka 

v kontextu jeho životních osudů. Část druhá léta 1938 - 1976. In: LAPÁČEK, Jiří 

(a kol.).: Sborník Státního okresního archivu Přerov 2020. Přerov 2020, s. 156 

- 190. 

- GREGOR, Filip: Bruno Winter - podnikatel a sběratel historických hodin z Pros-

tějova. In: Institut Terezínské iniciativy. Praha 2020, s. 56 - 58. 

- Přehled výstav Muzea a galerie v Prostějově (do konce září 2020). In: KROK, 

č. 3, roč. 17, 2020, s. 70 - 71. 

- HORÁK, Václav: Kdy a kde začala tradice vánočních stromů na náměstí. In: 

Prostějovské radniční listy, č. 11, 26. 11. 2020, s. 27. 
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Propagační materiály: 

- DOKOUPILOVÁ, Marie - GREGOR, Filip: Prostějovské synagogy a modlitebny. 

Prostějov 2020 (informační průvodce). 

- GREGOR, Filip: Expozice Básník slezského lidu Petr Bezruč. Muzeum a galerie 

v Prostějově 2020, grafika Mgr. František Spáčil (informační průvodce). 

- Tři jednostránkové texty o osobnosti Petra Bezruče, historii Červeného domku 

a historii Kostelce na Hané na nástěnku do domku Petra Bezruče v Kostelci na 

Hané 

- Informační průvodce expozicí Básník slezského lidu. Muzeum a galerie v Pros-

tějově 2020, grafika Mgr. František Spáčil.  

 

Spolupráce s regionálními i celostátními médii:  

Pravidelně jsou poskytovány rozhovory do médií (ZZIP) k pořádaným výstavám. Dílčí 

informace k výstavám jsou rovněž ve formě krátkých textů prezentovány v Prostějov-

ských radničních listech.  
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Mediální propagace (ústní): 

- 9. 4. – rozhovor pro ČRo Olomouc o expozici Petra Bezruče v Kostelci na Hané 

(V. Horák) 

- 19. 5. - rozhovory pro ZZIP, ČT aj. o expozici Petra Bezruče v Kostelci na Hané 

v rámci jejího znovuotevření (F. Gregor a další odborní pracovníci) 

- 22. 5. - rozhovor pro Český rozhlas Olomouc o expozici Petra Bezruče v Kos-

telci na Hané, redaktor Aleš Spurný (F. Gregor) 

- 25. 5. - rozhovor pro TV Prima o expozici Petra Bezruče v Kostelci na Hané, 

redaktor Tomáš Petržela (F. Gregor) 

- 24. 7. - rozhovor na Špalíčku pro televizi ZZIP o výstavě Barokní synagogy 

v českých zemích (F. Gregor) 

- 10. - rozhovor na Špalíčku pro televizi ZZIP o výstavě Masaryk a Svatá země 

(F. Gregor) 

- 14. 11. pořad ČRo Olomouc Z kopca na kopec (V. Horák) 

https://olomouc.rozhlas.cz/misto-ktere-vyplenila-valka-se-po-staletich-zmenilo-

v-malebne-zastaveni-v-8362358 

- 20. 12. pořad ČRo Olomouc Přímo z místa (V. Horák, Z. Žůrek) 

https://olomouc.rozhlas.cz/primo-z-mista-6370875?page=1 

- reportáž ČT o Národním domě, reportáž o soše Panny Marie Karlovské (J. Vy-

bíralová Gajdošíková) 

8.2 STÁLÉ EXPOZICE  

V Muzeu a galerii v Prostějově v hlavní budově je zpřístupněno 6 stálých expozic, ve 

kterých jsou prezentovány sbírky z fondu muzea.  

- V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství (expozice historie města) 

- Za tajemstvím střepu (expozice archeologie regionu) 

- Hanácká světnice (etnografie regionu) 

- Kámen mluví (expozice geologie regionu)   

- Hodiny a hodinky (expozice historických hodin)  

- Lidé lidem dveře otvírají (expozice básníka J. Wolkra)  

https://olomouc.rozhlas.cz/misto-ktere-vyplenila-valka-se-po-staletich-zmenilo-v-malebne-zastaveni-v-8362358
https://olomouc.rozhlas.cz/misto-ktere-vyplenila-valka-se-po-staletich-zmenilo-v-malebne-zastaveni-v-8362358
https://olomouc.rozhlas.cz/primo-z-mista-6370875?page=1
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Ve Špalíčku je instalována expozice věnovaná fenomenologovi Edmundu Husserlovi 

a prostějovským Židům.  

Celková návštěvnost ve stálých expozicích byla 834 návštěvníků. 

Expozici Básníka slezského lidu Petra Bezruče instalované v „Červeném domku“ 

v Kostelci na Hané vidělo 718 návštěvníků. 

 

8.3 VÝSTAVNÍ ČINNOST 

MGP pořádá výstavy ve dvou budovách, které jsou zajímavé již svou architekturou. Ve 

výstavních sálech v renesanční budově muzea s rozměrnými světlíky poskytujícími 

dostatek přirozeného denního světla, vyznívají velmi dobře galerijní výstavy. V druhé 

budově, v galerii Špalíček, bývalém židovském domě, se realizují komornější projekty 

ať už předmětové, nebo výtvarné, které dobře korespondují s atmosférou klenutých 

sálů. Do koncepce výstavní činnosti patří i panelově zpracované výstavy, které jsou 

přístupné pro návštěvníky hvězdárny. Výstavní aktivity doplňují i zápůjčky vlastních 

putovních výstav a krátkodobých („víkendových“) výstav u příležitosti výročí obcí 

okresu. V oblasti práce pro veřejnost je kladen důraz na zachování obvyklé vysoké 

odborné úrovně výstav a doprovodných programů pro všechny skupiny návštěvníků. 

Pro rok 2020 byl zpracován výstavní plán s finanční rozvahou v návaznosti na pláno-

vaný rozpočet, harmonogram prací k instalacím a deinstalacím jednotlivých výstav a 

průběžné řešení konkrétních situací úkolů v souvislosti s výstavní činností. Výstavní 

plán se však v některých bodech neuskutečnil. V roce 2020 mohli návštěvníci shléd-

nout celkem 13 výstav. 

Hlavní budova muzea na nám. T. G. Masaryka 

do 16. 2. 2020 Z hradu do zámku     

Výstava naivních obrazů autorky Alexandry Dětinské, která návštěvníky muzea pro-

vedla po hradech a zámcích.  

234 návštěvníků 

do 1. 3. 2020 Když ten dělá to a ten zas tohle 
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Na výstavě byly prezentovány předměty z muzejních sbírek – nářadí a výrobky vzta-

hující se ke kovářství, stolařství, ševcovství, tkalcovství, hrnčířství ale také třeba per-

nikářství. V druhé části výstavy si návštěvníci připomněli, jak se nakupovalo za časů 

první republiky, a to nejen v kamenných obchodech, ale i na trhu. 

692 návštěvníků 

6. 3. – 12. 7. 2020 Podmořský skleněný svět  

Autorem tavených skleněných plastik byl mladý sklářský umělec Jaroslav Prošek, 

tvořící v České Lípě, v srdci českého sklářského průmyslu. Prošek navrhuje a vytváří 

jedinečné plastiky ze skla, dřeva, nerezové oceli a kamene a používá několik technik. 

Od tavení ve formě po broušení a rytí. 

240 návštěvníků 

 

5. 3. – 12. 7. 2020 Husserl art - active 

8. dubna 1859 se v Prostějově narodil filozof Edmund Husserl, zakladatel a hlavní 

představitel fenomenologie. Pražský výtvarník Luděk Bárta vytvořil jako postu této vý-

znamné osobnosti cyklus více jak čtyř desítek výtvarných děl, ve kterých aproprioval 

fenomenální díla fenomenálních mistrů. Na výstavě tak byl poznat rukopis Marca 
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Chagalla, Edvarda Muncha, Gustava Klimta, Pabla Picassa, Joana Miró a mnoha 

dalších světových géniů. Sochař Miloš Karásek realizoval z bronzu sérii fenomenolo-

gických portrétů Edmunda Husserla, ve kterých reflektoval mistra optikou vlastní filo-

zofie.  

196 návštěvníků 

17. 7. – 27. 9. 2020 Miroslav Šmíd 70 

Prostějovský archeolog a malíř Miroslav Šmíd slavil v roce 2020 70. narozeniny. Vý-

stava k tomuto životnímu jubileu představila, v prostorách hlavní budovy muzea, vý-

běr obrazů zejména z jeho soukromé sbírky. 

436 návštěvníků 

22. 7. – 20. 9. 2020 Umělecká litina  

Výstava překvapila návštěvníky tím, že chladný, často zcela opomíjený kov, v sobě 

ukrývá uměleckou krásu vyjádřenou ve své výtvarné podobě a také zjištěním, že ho-

dinu jízdy od Prostějova se produkovala litina, která se ve velkém a velmi úspěšně 

prosazovala v monarchii i v zahraničí. Pro výstavu byly zapůjčeny ukázky vybavení 

měšťanských a zámeckých interiérů, funerální a stavební litiny, mnoho dekorativních 

a užitkových předmětů, které poskytly zájemcům přehled o výrobním sortimentu bla-

nenských železáren.  

207 návštěvníků  
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25. 9. – 6. 12. 2020 Jaroslav Franz - Krajina i příběh  

V listopadu roku 2020 uplynulo 30 let od úmrtí velmi osobitého malíře Jaroslava 

France. K tomuto výročí připravilo Muzeum a galerie v Prostějově soubornou výstavu 

děl z umělcovy pozůstalosti. Návštěvníci si připomněli jeho typické akvarely hanácké 

krajiny v symbióze půdy s člověkem, se kterou byl bytostně umělecky srostlý.  

162 návštěvníků 

8. 10. 2020 – 28. 3. 2021 Cesta do pravěku  

Netradiční výstavní projekt návštěvníky pozval na dobrodružnou výpravu do hluboké 

minulosti Země a přírody. Výstava představila tvorbu pěti současných autorů, kteří se 

věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin – Jaroslava Bažanta, Pavla Dvor-

ského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna. Všech pět umělců je 

sdruženo pod hlavičkou projektu PAS (Paleoart – Art and Science, tedy Umění a 

věda) a představují špičku současné vědecké paleoilustrace nejen na české, ale i 

mezinárodní úrovni. Výstavu doplnily ukázky bohaté a pestré tvorby Zdeňka Buriana 

– časopisy, knihy, odborné publikace a také školní výukové tabule. 

154 návštěvníků 

 

Galerie Špalíček, Uprkova ulice 

9. 1. 2020 – 23. 2. 2020 Výtvarný slabikář  
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Výstava Výtvarný slabikář prezentovala práce žáků ZUŠ V. Ambrose všech věkových 

kategorií. Kolekce byla přehlídkou výtvarných technik, materiálů a námětů ve ztvár-

nění žáků ZUŠ.  

412 návštěvníků 

28. 2. – 19. 7. 2020 M. Zlesáková – Tvorba     

Markéta Zlesáková se věnuje volné malbě a dlouhodobě zpracovává zejména inspi-

race z jednoletého pobytu na Novém Zélandu a v Togánském království. Právě v tro-

pech, uprostřed vše prorůstající vegetace, v místech s prvky přirozeného rozkladu a 

destrukce prostoru, si Markéta naplno uvědomila intenzívní blízkost života a smrti ve 

všem co člověka obklopuje a také co chce svými obrazy vyjádřit. V podstatě stále os-

ciluje na pomezí volného umění a užitého textilního dekoru, tyto dvě výrazové formy 

se stále prolínají a přinášejí vzájemnou inspiraci.  

75 návštěvníků 

24. 7. – 29. 11. 2020 Barokní synagogy   

Výstava mapovala skupinu málo známých židovských modliteben, které byly v Če-

chách a na Moravě vybudovány v 17. a 18. století. Patnáct rámovaných panelů, 

umístěných v předním výstavním sále galerie v budově Špalíčku byla k vidění napří-

klad historie synagog v Jičíně, Holešově nebo Úsově. Ve zbývajících dvou sálech se 

představila samostatná výstava o prostějovských synagogách a jejich rabínech.  

233 návštěvníků 
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1. 10. – 29. 11. 2020 T. G. Masaryk ve Svaté zemi  

Výstava „Masaryk a Svatá země“ pojednávala na patnácti informačních panelech o 

zásluhách Tomáše Garrigua Masaryka a jeho syna Jana Masaryka na vzniku Státu 

Izrael. Blíže seznámila s cestou prvního československého prezidenta na území Izra-

ele (tehdejší Palestiny), kterou podnikl na jaře roku 1927. Jednalo se o vůbec první 

návštěvu oficiální hlavy státu v této zemi. Kromě samotné cesty ale výstava také 

osvětlila vývoj Masarykova vztahu k židovství a přelomové historické milníky ve vzá-

jemných vztazích;  jmenovitě vznik Státu Izrael, v němž nezastupitelnou a klíčovou 

roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie. 

76 návštěvníků 

 

3. 12. 2020 – 24. 1. 2021 Papírové Betlémy   

Na více než stovku papírových betlémů lákala výstava z rozsáhlé sbírky přerovského 

betlémáře Stanislava Dostála. Sběratel se po několika letech do výstavních prostor 

galerie Špalíček vrátil a vybral betlémy různých žánrů i velikostí.  

165 návštěvníků 
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Počty návštěvníků jsou ovlivněny skutečností, že výstavy nemohly být vlivem pande-

mie otevřeny v plánované délce termínů. Díky protiepidemiologickým opatřením ne-

mohla být ani zrealizována výtvarná výstava velkého formátu „Nálada prchavých oka-

mžiků“ (Impresionismus v českém malířství) nebo autorská výstava „Starší doba že-

lezná v srdci Hané“.  

 

9 OSVĚTOVÁ ČINNOST 

Odborní pracovníci MGP provádí pravidelně také osvětovou činnost. Sem patří ko-

mentované prohlídky expozic a výstav, různé externí prohlídky ve městě, přednášky 

pro školy i širokou veřejnost. V roce 2020 to byly 

22. 1. výklad v geologické expozici „Kámen mluví“ pro Ekocentrum – členové ČSOP 

(V. Jašková) 

11. 2. komentovaná prohlídka výstavy Peníze císařů a králů jednoho rodu v Muzej-

ním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí (V. Horák) 

16. 7. výklad v geologické expozici „Kámen mluví“ pro Dětské muzeum MZM v Brně 

(V. Jašková) 

19. 6. komentovaná prohlídka expozice Petra Bezruče v Kostelci na Hané pro žáky 

Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (F. Gregor, A. Zatloukalová) 

10. 9. komentovaná prohlídka výstavy „Prostějovské synagogy a modlitebny“ v rámci 

Dnů evropského dědictví v Prostějově, Špalíček (F. Gregor) 

15. 9. komentovaná prohlídka expozice Petra Bezruče v Kostelci na Hané v rámci akce 

Posezení u Bezruče (F. Gregor, A. Zatloukalová) 

 

10 METODICKÁ A JINÁ ČINNOST 

Všichni jednotlivý správci podsbírek jsou připraveni na nejrůznější badatelské dotazy 

týkající se jejich svěřeného úseku. Je to jejich téměř každodenní činnost. Ani pande-

mická situace tuto aktivitu nijak výrazně neoslabila. V roce 2020 bylo vyřizováno 91 

telefonických badatelských dotazů, 144 mailových dotazů a 81 badatelů se dostavilo 

osobně. 
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Někteří odborní pracovníci se také věnovali konzultacím k SOČ, SVOČ, bakalářským 

a diplomovým pracím nebo ročníková práce. Celkem bylo v roce 2020 těchto aktivit 

15. Odborní pracovníci rovněž poskytovali v roce 2020 poradenskou činnost, těchto 

úkonů bylo 17.  

Naši odborní pracovníci byli v roce 2020 členy externích oborových i specializova-

ných komisí nebo pracovních skupin: 

Archeologická komise AMG – B. Veselá 

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 – Z. Žůrek 

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 

Je nutná angažovanost odborných pracovníků MGP v těchto institucích, neboť to při-

náší kontakt s odbornou veřejností a tím i budování prestiže v těchto kruzích. 

MGP se dne 2. 9. 2020 stalo hostitelem archeologů a uspořádalo výjezdní zasedání 

Středomoravské regionální archeologické komise v budově Špalíčku. Zúčastnilo se 

jej 13 zástupců oprávněných organizací k provádění archeologických výzkumů na 

území Olomouckého kraje.  

Odborní pracovníci mají zájem a dokonce povinnost prohlubovat své znalosti. Proto 

se zúčastňují nejrůznějších konferencí, vědeckých seminářů a přednášek. V roce 

2020 to byla: 

- Účast na odborné konferenci „Paleozoikum“ konaná 28. 1. na Ústavu geologic-

kých věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (V. Jašková) 

- Účast na Dnu otevřených dveří nového sídla Ústavu archeologie a muzeologie 

14. 2. – na pozvání Prof. RNDr. A. Přichystala DSc. - účast na jeho přednášce v nově 
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otevřené Národní litotéce kamenných surovin používaných v pravěku a raném stře-

dověku. (V. Jašková) 

- Prohlídka výstavy „Příběh železa“ v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 23. 7. 

Konzultace s autorkou výstavy, archeoložkou dr. Janou Langovou o možnosti zapůj-

čení této výstavy do MGP. (V. Jašková) 

- Účast na přednášce pořádané 15. 9. Klubem historickým a státovědným v Prostě-

jově v SOkA Prostějov – PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D. Páni z Kravař ve středově-

kém Prostějově (V. Horák) 

- Účast na online konferenci Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci IV 

dne 12. 10. (B. Petříková) 

- Účast na online konferenci Art eduacation in the time of coronavirus ve dnech 

14. a 15. 10. (B. Petříková) 

- Účast na školení formou videokonference Program interreg V-A Česká republika 

– Polsko, Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit (Z. Žůrek) 

- Účast na plenárním zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG 

formou videokonference dne 3. 12. (V. Horák) 

 

11 KNIHOVNA 

Knihovní fond MGP je soustavně doplňovaný a zpracovávaný soubor knihovních do-

kumentů, které odpovídají tematické a oborové činnosti pracovníků muzea a badatelů. 

V rámci této činnosti je hlavním úkolem zpřístupnění knihovních dokumentů prezenčně 

nebo meziknihovní službou, poskytování ústních a písemných bibliografických, fakto-

grafických a reprografických služeb, informací a rešerší, je vedena evidence čtenářů a 

výpůjček (odborní pracovníci: 10/ 90ks    badatelé: 15/74ks). V rámci ochrany knihov-

ního fondu byly podmínky v depozitáři knihovny pravidelně sledovány - měření teploty 

a vlhkosti a jejich záznamy, kontrola uložení knihovního materiálu. 

Knihovna MGP se řídí podle norem knihovnické evidence, která je řádně vedena a 

doplňována v knihovnickém systému Clavius. Průběžně byly prováděny revize knihov-

ního fondu (hlavní depozitář knihovní jednotky 13185/7897 – 13281/7987 +  96 ks mezi 

čísly 14023/8576 – 15000/9343, oprava vložených záznamů stáhnutých ze systémů 

Bach, aby splňovaly standardy dle pravidel př. čísla 105-185). 
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V roce 2020 probíhala rovněž akvizice pro knihovní fond -  zařazování regionálních 

publikací, sledování knižního trhu, dohodnutá výměna publikací s jinými institucemi 

(zaevidováno 41 ks nových publikací, přírůstky označeny přírůstkovým číslem, signa-

turou a razítkem, 26 odebíraných titulů periodik). Bylo kontrolováno odesílání povin-

ného výtisku a nabídkové povinnosti. V knihovním fondu MGP jsou též staré tisky, 

které vyžadují speciální zacházení – byla ošetřena část tohoto fondu. Badatelské 

úkony v tomto fondu: odborní pracovníci 11 ks, externí badatelé 1, kramářské tisky 1. 

 

12 MUZEJNÍ EDUKAČNÍ ČINNOST 

V roce 2020 nabídlo Muzeum a galerie v Prostějově několik edukačních programů, 

zábavných aktivit a kreativních pořadů. Část stálých programů byla obměněna a upra-

vena dle reakcí návštěvníků. Stejně jako předešlý rok vznikly programy k výstavám, 

stálé programy a vznikaly kreativní odpoledne pro veřejnost. V květnu byla navíc ote-

vřena nová stálá expozice v Kostelci na Hané, Básník slezského lidu Petr Bezruč 

v „červeném domku“. V rámci níž mají návštěvníci a organizované skupiny možnost 

se objednat na komentovanou prohlídku. Stále se však otevírají další možnosti, jak 

prohloubit zájem širší veřejnosti a dalších organizovaných skupin o muzejní práci. 

 

Edukační činnost Muzea a galerie v Prostějově byla v roce 2020 poznamenána pan-

demií covid -19, stejně jako celé fungování instituce.  Na několik týdnů bylo muzeum 

pro veřejnost uzavřeno a od začátku března byly uzavřeny školy. Muzeum tedy ztratilo 

návštěvnost školních skupin po značnou část školního roku. Po otevření se první edu-

kační akce pro veřejnost konala v červnu. Na podzim došlo opět k uzavření instituce a 

s krátkým otevřením v prosinci pokračuje i v roce následujícím.  

 

Uzavření muzea probíhalo v datech: 

12. 3. 2020 – uzavření muzea 

11. 5. 2020 – otevření muzea 

12. 10. 2020 – uzavření muzea 

3. 12. 2020 – otevření muzea 

18. 12. 2020 – uzavření muzea 
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V době uzavření muzea edukátorky pracovaly na nových programech k plánovaným 

výstavám (téma Bylinky a Starší doba železná v srdci Hané), avšak jedna byla přelo-

žena až na rok 2021, kdy by měla na jaře proběhnout. Dále edukátorky vyvíjely dva 

nové stálé programy pro školy. Vzhledem k přehodnocení výstavního plánu byly také 

přehodnoceny programy pro školy a kreativní odpoledne pro veřejnost.  

 

Dále pracovaly edukátorky na dvou nových stálých programech Historie Prostějova, 

Program o umění. Oba programy jsou standardně koncipovány na expozici historie. 

Historie Prostějova se zaměřuje hravou formou na historii města Prostějova a je ur-

čena mladším dětem. Program o umění je určen taktéž mladším žákům a bude moci 

probíhat i v krátkodobé umělecké výstavě.  

 

Již se stalo žádoucím, aby v muzeu vznikaly i programy ke krátkodobým výstavám. 

Oblíbený stálý program by se v roce 2020 určoval obtížněji vzhledem k uzavření. 

Avšak velký úspěch měl program Řemeslo má zlaté dno, k výstavě Když ten dělá to a 

ten zas tohle. Tato výstava i program pokračovali z roku 2019 a v roce 2020 program 

navštívilo 273 dětí a 29 dospělých z řad pedagogů.  

 

Na začátku roku se také uskutečnila ve spolupráci se ZUŠ Vladimíra Ambroze komen-

tovaná prohlídka pro školy k výstavě Výtvarný slabikář. A mimo stálou nabídku pořadů, 

se na počátku března uskutečnily 2 programy k expozici Jiřího Wolkera, na žádost 

Střední školy obchodu a podnikání. 

 

Senioři v roce 2020 do muzea příliš nezavítali. Jejich návštěvu muzejních objektů jistě 

také ovlivnila pandemie koronaviru a uzavření muzejních objektů. Senioři tak zavítali 

jednou do expozice Petra Bezruče v Kostelci na Hané a přišlo jich 16. 

 

V předešlých letech každoročně probíhaly Velikonoční a Vánoční dílničky. Avšak tento 

rok se Velikonoční dílničky vzhledem k pandemii nekonaly. Proběhly pouze v rámci 

projektu Erasmus na žádost místní střední školy pro české i zahraniční studenty, kteří 

se tohoto projektu zúčastnili, a to v angličtině. Studenti si vyzkoušeli tradiční technikou 

barvit vejce a dověděli se základní informace o tomto svátku v České republice. Vá-
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noční dílničky měl nahradit program o Betlémech, avšak vzhledem k pracovní ne-

schopnosti edukátorky nemohl proběhnout. Krátce po otevření výstavy se opět uza-

vřely muzea a galerie.  

 

I v roce 2020 probíhala komunikace se školami převážně emailem. Tato komunikace 

se osvědčila k informování nových programů a aktualizací informací. Objednávání škol 

potom probíhá nejvíce po telefonu, kdy je možné domluvit podrobnosti.  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.  

 

 

 

Kreativní odpoledne, které se započalo v roce 2019, probíhalo také v roce 2020, avšak 

v březnu toho roku bylo poslední před stavem nouze ČR a další se konalo až v červnu. 

Vzhledem k akci pro veřejnost, která se v polovině září konala v Červeném domku, se 

kreativní odpoledne neuskutečnilo a pokračovalo od října do prosince.  

 

Realizovaná kreativní odpoledne: 

14. 1. 2020 - Není kámen jako kámen 

11. 2. 2020 – Řemeslná dílna  

10. 3. 2020 – Staň se muzejníkem 

8. 6. 2020 – Tvorba na sklo 
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Kreativní odpoledne Není kámen, jako kámen bylo zaměřeno na expozici geologie a 

zde se děti za doprovodu rodičů mohly seznámit blíže s touto muzejní expozicí a děti 

si domalovaly odlitek trilobita v prvohorním podvodním světě.  

Řemeslná dílna probíhala ve spolupráci s restaurátorkou, která odpoledne odborně 

vedla. Staň se muzejníkem, bylo poslední kreativní odpoledne před prvním uzavřením 

muzeí kvůli pandemii. Posledním kreativním odpolednem bylo Tvorba na sklo, které 

odborně vedla konzervátorka.  

 

V srpnu dne 11. 8. se uskutečnilo také Prázdninové odpoledne k výstavě Miroslava 

Šmída. Na akci byl přítomen i autor, který se rozpovídal o své tvorbě. Návštěvníci se 

ke své vlastní tvorbě inspirovali jeho obrazy. Prázdninové odpoledne navštívilo 5 dětí 

a 7 dospělých. Kreativní odpoledne se jako jiné muzejní akce během uzavření muzea 

nekonala.  

 

Při podzimním uzavření muzea edukační oddělení začalo pracovat na pracovních prů-

vodcovských listech pro veřejnost, které jsou založeny na krátké procházce centrem 

města Prostějova. Tyto listy pro veřejnost by měly být online ke stažení v roce 2021.  

 

Edukátorky muzea připravily akce pro zviditelnění Červeného domku Petra Bezruče 

v Kostelci na Hané. Rozloučení s prázdninami, které probíhalo v Červeném domku 

Petra Bezruče. Děti si zahrály na detektivy a pátraly po básníkových stopách a také si 

vyzkoušely svoji tělesnou zdatnost. Celkem se zúčastnilo 9 dětí a 5 dospělých.  

O letních prázdninách se mohly děti také zúčastnit soutěže o volné vstupenky do mu-

zea a dalších objektů, které pod muzeum spadají. Nakonec vyhrál Martin Lebedev, 

které zaslal svoji báseň Starý ještěr. Další akcí v červeném domku bylo Posezení 

s Bezručem k výročí jeho narození, přišlo se podívat 5 dospělých. Možnosti objednat 

se na komentovanou prohlídku, využila v červnu 1 škola a v červenci Klub seniorů ze 

sv. Kopečku, který do Kostelce zavítal.  

 

PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2020: 

SPECIÁLNÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY POČET OSOB 
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13 ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ – HVĚZDÁRNA 

Rok 2020 byl nejen pro hvězdárnu rokem velmi zvláštním. Pandemie onemocnění Co-

vid-19 ochromila celý svět a kulturní zařízení její následky pociťovaly po velmi dlouhou 

dobu. Prakticky polovinu roku bylo pro veřejnost zavřeno. Tuto skutečnost pracovníci 

hvězdárny využili a postupně zvelebili vnitřní prostory tak, aby návštěvníkům nabídli 

ještě více prostoru, ve kterém mohou trávit svůj volný čas. Kromě nové výmalby v 

prostoru vstupní chodby se začalo pracovat i na vybudování nového prostoru – malou 

učebnu v suterénu. Konečné úpravy a vybavení učebními pomůckami bude probíhat i 

nadále v roce 2021.  

Personálně byl rok 2020 opět ve znamení velkých změn. Během tohoto roku se obsa-

zení hvězdárny úplně vyměnilo. Zkraje roku nastoupila jako třetí člen týmu paní Iveta 

Fréharová, která měla být kýženou posilou. Nicméně už v polovině roku podal výpověď 

tehdejší vedoucí, pan Rudolf Novák, a v září téhož roku pak i dlouholetý pracovník, 

pan Martin Tylšar. Toho plynule v pozici vystřídal pan Jonatan Kučera. Nyní je tedy 

hvězdárna opět obsazena pouze dvěma pracovníky na celý úvazek. Jako výpomoc byl 

v průběhu podzimu přizván pan Petr Hofman, který nyní na hvězdárně pracuje na do-

hodu o provedení práce. 

POČET PROGRAMŮ K VÝSTAVÁM A EXPOZICÍM 47 832 

Z TOHO   

- PRO DĚTI A MLÁDEŽ 35 717 

- PRO SENIORY 1 16 

- PRO HANDICAPOVANÉ 4 41 

POČET VLASTNÍCH KULTURNĚ VÝCHOVNÝCH AKCÍ 7 58 
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13.1 PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY 

V průběhu roku, pokud to epidemiologická situace umožňovala, probíhala účast ma-

teřských a základních škol na výukových programech poměrně pravidelně. V roce 

2020 nás navštívilo z těchto řad 1247 osob, z toho 968 osob z mateřských školek. 

Kromě astronomických pohádek probíhala i výuka o sluneční soustavě, Slunci a ostat-

ních vesmírných objektech a nechybělo ani pozorování u dalekohledů v pozorovatelně. 

Zejména nejmenším účastníkům byla problematika vysvětlována s ohledem na jejich 

věk.  

Celkem třikrát byla lekce hrazena z dotací v rámci Projektového dne. Jsme velmi po-

těšeni, že si školská zařízení vybrala pro realizaci tohoto dotačního programu právě 

naši hvězdárnu.  

 

13.2 PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST 

I přes nepříznivé podmínky a různá opatření si k nám veřejnost v roce 2020 cestu 

našla. V obdobích, kdy jsme pro veřejnost mohli opět otevřít, byla kapacita návštěvníků 

velmi limitována, a to počtem deseti osob na jednom programu. I přesto však 

hvězdárnu navštívilo na odborných pozorováních Slunce či noční oblohy 259 lidí. Dal-

ších 583 pak přišlo na pořady v sále – nejčastěji se jednalo o středeční pohádky pro 

veřejnost nebo pohádky z prázdninového pásma. 



50 
 

Odborných přednášek nebylo mnoho, ale i tak se těšily velkému zájmu. Celkem na ně 

přišlo 126 nadšenců do astronomie.  

 

Harmonogram přednášek za rok 2020: 

9. ledna 2020 – Astronomický rok 2020 (Richard Kotrba) 

20. února 2020 – Nové záludné otázky z astronomie (prof. RNDr. Zdeněk Mikulá-

šek, CSc.) 

19. března 2020 – Význam amatérského pozorování proměnných hvězd a 

exoplanet v astronomii (přednáška byla kvůli nařízení vlády zrušena; Mgr. Kateřina 

Hoňková) 

25. června 2020 – Historie navigace (Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.) 

23. července 2020 – Mars cílem kosmické flotily (Ing. Tomáš Přibyl) 

24. září 2020 – Nejsme ve vesmíru sami (Mgr. Petr Gadas, Ph.D.) 

22. října 2020 – SpaceX (přednáška byla kvůli nařízení vlády zrušena, Dušan Majer) 

 

13.3 ASTONOMICKÉ KLUBY 

V loňském roce se opět ukázalo, že je o naše astronomické kroužky stále zájem. Do 

kroužku Hvězdárníček, věnovaný nejmenším dětem od čtyř do devíti let, bylo ve škol-

ním roce 2019/2020 přihlášeno 6 žáčků, ve školním roce 2020/2021 byl počet přihlá-

šek ještě vyšší, a to 12 žáků. Hvězdárníčci se schází každou středu v 17 hodin a lek-

torem je Iveta Fréharová. 

Do klubu Gemini, který byl ve školním roce 2019/2020 rozdělen na dvě části (Gemini 

I a Gemini II), se přihlásili 4 žáci, ve školním roce 2020/2021 to bylo již 7 žáků. Tento 

kroužek je určen pro starší děti od desíti let a další zájemce o astronomii. Kroužek 

vede Jonatan Kučera a schází se každý čtvrtek v 17 hodin. 

Vzhledem k opatřením se kroužky konaly prezenčně pouze párkrát. Od chvíle, kdy se 

brány hvězdárny pro veřejnost uzavřely, pokračujeme v jejich distanční podobě. 

Hvězdárníčkům jsou pravidelně nahrávána vzdělávací videa, která jsou poté umisťo-

vána na nově zřízený YouTube kanál. Videa si mohou pustit pouze členové klubu. Klub 
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Gemini funguje na korespondenční bázi, kdy jsou účastníkům posílány pracovní listy 

a testy k domácímu samostudiu. Na poskytnutou formu kroužků máme jen kladné oh-

lasy, což nás velice těší. 

 

13.4 VÝSTAVY 

V roce 2020 byly zapůjčeny dvě výstavy, a to Vesmírný domov pro děti od paní Boženy 

Černohousové a Vzácné chvíle pod hvězdným nebem pana Petra Horálka. Výstavy 

bohužel nevidělo mnoho lidí, v případě výstavy paní Černohousové pouhých 40. U 

výstavy pana Horálka jsou čísla o dost příznivější, a to 1350 osob.  

Výstavy si zapůjčily tyto instituce: 

Městská knihovna Nový Jičín  

Kulturní zařízení Počátky 

Hvězdárna ve Vlašimi 

Knihovna Častolovice 

 

13.5 ODBORNÁ POZOROVÁNÍ SLUNCE A SPRÁVA METEOROLOG. STANICE 

Již více než 30 let se na hvězdárně v Prostějově zakresluje sluneční fotosféra a vy-

hodnocuje aktivita Slunce. Nejinak tomu bylo i v loňském roce, kdy bylo pořízeno 95 

zákresů, přičemž jen na 28 zákresech byly pozorovány sluneční skvrny. Nejvyšší re-

lativní číslo r bylo 35 (pět skvrn ve třech skupinách) dne 2. 12. 2020 v 11:10 UT. Cel-

kově byla aktivita v tomto roce nízká. Data získaná těmito pozorováními jsou dále ode-

sílána k dalšímu zpracování na Hvězdárnu Františka Pešty v Sezimově Ústí a do Krá-

lovské observatoře v Belgii. 

Všechna data pořízená do roku 2019 (celkem 4184 zákresů) byla v roce 2020 zpraco-

vána na hvězdárně v Ondřejově, ve Sluneční sekci České astronomické společnosti, 

a vyšel z toho tento graf znázorňující aktivitu Slunce tak, jak byla pozorována z Pros-

tějova. 
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Meteorologická stanice Davis, která na hvězdárně funguje od roku 2010, nám každý 

den poskytuje data o aktuálním počasí. Ta jsou automaticky nahrávána na naše we-

bové stránky do sekce Meteorologické informace/Aktuální situace.  
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Kromě toho pravidelně vyhodnocujeme maximální poklesy a nárůsty tlaku a teplot, 

množství srážek a dalších údajů. Tyto jsou poté zasílány Magistrátu města Prostějova 

a společnosti Moravská vodárenská, a. s. Z měření mimo jiné vyplynulo, že loňský 

červen byl nejdeštivějším měsícem v historii měření prostějovské hvězdárny. 

Do ukončení svého působení na astronomickém oddělení prováděl pan Martin Tylšar 

také další odbornou činnost, a to výzkum proměnných hvězd. Jeho výsledky měření 

minim zákrytových hvězd v projektu B.R.N.O. Project - Eclipsing Binaries byly v roce 

2020 publikovány v žurnálu Open European Journal on Variable stars. Za rok 2020 byl 

také vyhlášen jako třetí nejaktivnější pozorovatel exoplanet v rámci projektu ETD – 

Exoplanet Transit Database za Českou republiku. V této činnosti pokračuje i nadále, 

jen už mimo půdu prostějovské hvězdárny.  

 

14 GRAFICKÉ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 
MGP má tu výhodu, že zaměstnává na plný úvazek grafika, fotografa. Návrhy letáků, 

pozvánek a bannerů si tedy zpracováváme vlastními silami. Plakáty a pozvánky ke 

všem pořádaným výstavám si rovněž tiskneme sami. Velkoformátové tisky MGP řeší 

dodavatelsky. Tento pracovník také dokumentuje akce MGP a obrazový materiál, pří-

padně videozáznamy pravidelně vyvěšuje na webových stránkách MGP a sociálních 

sítích. Grafik také řeší grafickou podobu a úpravy jiných materiálů, které souvisí s čin-

ností muzea. Znalost a orientace v grafických počítačových programech mezi pracov-

níky MGP není tak rozšířená. Proto je grafik využíván kolegy téměř denně. Obrazovou 

dokumentaci sbírkových předmětů část zaměstnanců zvládá. Některé postupy při di-

gitalizaci však vyžadují zvláštní cit a zde je opět prostor pro grafika MGP. 

 

15 INFORMATIKA 
I muzeum pro svůj provoz potřebuje nejmodernější informační technologie. Vzhledem 

k tomu, že tato technika velmi rychle stárne, je udržení kroku s vývojem v oblasti ICT 

neustálý problém. Je to finančně velmi náročné. V roce 2020 byla řešena aktualizace 

webserveru, mailserveru a fileserveru, která nebyla prováděna posledních 10 let. 

Ukázalo se, že za takovou dobu je aktualizace náročný a složitý proces. Jednodušší 

úkony oprav na ICT (HW i SW) provádí historik V. Horák, složitější úkony pak pracov-

ník na dohodu o provedení práce.  


