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ÚVOD 
 

Muzeum a galerie v Prostějově /dále jen MGP/, je příspěvková organizace, jejímž 

zřizovatelem je Olomoucký kraj. 

V souladu se Zřizovací listinou z roku 2003 a jejím posledním dodatkem z roku 2016, 

zabezpečuje muzeum plnění všech bodů uvedených v této zřizovací listině. Jedním 

z oddělení této instituce je i astronomické oddělení, které se zaměřuje především na 

popularizaci vědeckých poznatků, které do této oblasti spadají. Kromě toho muzeum 

provozovalo do října 2018 jako vedlejší činnost kavárnu. 

Rok 2018, sto třicátý první rok existence této kulturní a paměťové instituce, nebyl 

v jejím životě zcela standardním. V polovině března byl odvolán dosavadní ředitel 

organizace, opakovaně byla vypsaná výběrová řízení na obsazení postu ředitele, 

který byl definitivně jmenován až 1. listopadu. Instituce se potýkala s velmi špatným 

finančním stavem, který byl příčinou utlumení mnoha aktivit a současně bránil 

obnově zastaralého počítačového vybavení, řešení vzniklých problémů s udržováním 

stanovených klimatických podmínek v depozitářích, opakovaně se projevovaly 

havarijní stavy v zastaralé a nevyhovující kanalizaci, nebylo možné řešit poruchovost 

aut, které organizace užívá a mnoho dalších kritických situací. I přes všechny výše 

zmíněné peripetie a těžkosti, byl i nadále přirozeně plněn schválený plán výstav, byly 

prováděny inventarizace sbírkových předmětů na základě desetiletého plánu (2013 – 

2022), restaurátorské zásahy a další úkony spojené s péčí o sbírky, probíhala 

přednášková a edukační činnost, odborní pracovníci pokračovali v rozpracovaných 

výzkumných úkolech a jejich dílčím publikování, příkazem ředitelky byla provedena 

inventarizace majetku a závazků. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název:                     Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. 

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

IČO:                       00091405  

Právní forma:         příspěvková organizace  

Zřizovatel:             Olomoucký kraj 

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  

Identifikátor datové schránky: 3ejk6da   

  

Předmět činnosti: Podle ustanovení §10 odst. 6 zákona č. 122/2000Sb., 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. 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumpv.cz/
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
 

2.1 NÁKLADY A VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI 
 
Celkové náklady MGP za rok 2018 dosáhly výše 16 659 tis. Kč. Největší část tvořily 

mzdové náklady ve výši 9 147 tis. Kč. (54 % z celkových nákladů), odvody z mezd ve 

výši 3 439 tis. Kč (21% z celkových nákladů), energie ve výši 775 tis. Kč (5% 

z celkových nákladů).  

Výnosy činily v roce 2018 částku 18 020 tis. Kč. Největší část tvoří výnosy z transferů 

ve výši 17 329 tis. Kč (96%), další položkou výnosů jsou výnosy z prodeje služeb 

(vstupné do výstavních prostor) ve výši 368 tis. Kč (2%), výnosy z prodaného zboží 

130 tis. Kč (0,75%), ostatní výnosy z vlastních výkonů 72 tis. Kč (0,50%), čerpání 

investičního fondu na opravy 120 tis. Kč (0,75%) 

Porovnáním nákladů a výnosů vychází hospodářský výsledek ve výši 1 361 tis. Kč.  

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát je přiložen na konci tohoto dokumentu.  

 

2.2 INVESTICE 
 
V roce 2018 nebyly uskutečněny větší investice. Investiční prostředky na opravu 

dřevěných prvků budovy Špalíček nebyly z technických důvodů čerpány a bylo 

požádáno o přesun schválených prostředků na rok 2019. 

 

2.3 OPRAVY 
 

Z provozu byla zaplacena částka 44 tis. Kč na drobné opravy a čerpání investičního 

fondu na havarijní nutné opravy vozového parku, budov a zařízení ve výši 89 tis. Kč 

(oprava  AUS 26 tis. Kč, oprava kamerového systému ve výstavních sálech 30. tis. 

Kč, oprava klimatizace ve výstavních sálech 6 tis. Kč, oprava hasicích přístrojů ve 

výši 8 tis. Kč, oprava serveru 8 tis. Kč, oprava sociálního zařízení hvězdárny 6 tisíc  

a oprava plynového kotle 5 tis. Kč). 

 

Dále byla zahájena oprava Bezručových domků, demolice bílého domku a celková 

oprava červeného domku. Zde je přímým investorem kraj. 
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V rámci úsporných opatření MGP více neopravovalo, ale stav budov svěřených do 

péče je celkově špatný. Musí se opravit dřevěné prvky budovy Špalíček, střecha  

a kopule na Hvězdárně kde zatéká, v havarijním stavu je EPS a EZS na hlavní 

budově, klimatizace ve výstavních sálech a depozitáři Lidická. Vozový park je také 

zastaralý. 

 

2.4 NÁKLADY A VÝNOSY V HODPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 
 

Muzeum a galerie provozovala od 29. 6. 2017 Muzejní kavárnu. Kavárna měla 2 

zaměstnankyně na plný úvazek a byla otevřena 7 dnů v týdnu, byla zamýšlena jako 

doplnění servisu pro návštěvníky ve výstavních sálech. Kavárna byla od začátku 

ztrátová a po schválení návrhu na ukončení činnosti byla k 31. 10. 2018 její činnost 

ukončena. Od 1. 11. 2018  jsou prostory pronajaty.  

Celkové náklady činily 1 201 tis. Kč, z toho náklady na mzdy ve výši 611 tis. Kč (51% 

nákladů), odvody z mezd a další sociální náklady ve výši 197 tis. Kč (16% nákladů), 

náklady na prodané zboží ve výši 280 tis. Kč (23% nákladů).  

Výnosy v roce 2018 byly 455 tis. Kč.   

 

2.5 STAVY FONDŮ (údaje v Kč) 
 

Fond Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav 

Fond investic 25 498,00 1 375 076,00 1 291 936,20 108 637,80 

Fond odměn 70 298,00 0,00 0,00 70 298,00 

FKSP 122 079,62 210 997,76 165 587,00 167 490,38 

Rezervní fond 413 10 475,20 0,00 0,00 10 475,20 

Rezervní fond 414 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 

 
  

2.6 ZÁVAZNÉ UKAZATELE 
     

2.6.1 Průměrný přepočtený počet pracovníků  
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018 činil 26,79 pracovníků při 

limitu přepočtených úvazků 27,34. Snížení přepočteného počtu pracovníků způsobilo 

odvolání a následná výpověď bývalého pana ředitele v březnu 2018 a nástup nové 

paní ředitelky až v listopadu 2018. 

Z úřadu práce jsme měli přepočtených úvazků 1,31 - 4 pracovnice. Bylo uzavřeno 22 

dohod o provedení práce.  
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V roce 2018 nám dvojnásobně stoupla částka vyplacená na pracovní neschopnosti. 

Zaměstnanci celkem prostonali 493 pracovních dnů. Na ošetřovném byly 

zaměstnanci 63 pracovních dnů. Dvě zaměstnankyně čerpají rodičovskou dovolenou 

a je za ně plnohodnotný zástup. V organizaci se musí plánovitě zlepšit čerpání 

dovolené.  

 

2.6.2 Limit mzdových prostředků  
 
Závazný ukazatel pro rok 2018 byl schválen ve výši: 9 037 000,00 Kč. Při chybějícím 

řediteli jsme celý závazný ukazatel nevyčerpali, v říjnu 2018 jsme požádali a byl nám 

schválen převod 120 000,00 Kč na provozní prostředky, navíc jsme zřizovateli vrátili 

ke konci roku nevyčerpané mzdové prostředky ve výši 59 731,00 Kč. 

  

2.6.3 Ostatní závazné ukazatele  
 
Závazný ukazatel – odvod z fondu investic ve výši 1 142 tis. byl dodržen.  
 
 

2.7 PŘÍSPĚVKY A DOTACE 
 

2.7.1 Dotace z rozpočtu ČR a ESF:  
 
Přijatá dotace z Ministerstva kultury ve výši 80 000,00 Kč na podporu projektů 

k připomínkám významných výročí naší státnosti k 100 výročí vzniku české republiky 

byla řádně dle smlouvy vyčerpána a vyúčtována. 

Dotace magistrátu města Prostějova na pořízení CCD kamery pro pozorování 

proměnných hvězd ve výši 55 630 Kč. Dotace byla taktéž řádně dle smlouvy 

vyčerpána a vyúčtována. 

Dotace úřadu práce ve výši 289 588,00 Kč na veřejně prospěšné práce a projekty 

dlouhodobě nezaměstnaných pro 4 zaměstnance. 2 zaměstnanci zůstali v muzeu 

zaměstnáni, 2 skončili po ukončení smlouvy. Dotace se vyúčtovává měsíčně a byla 

vyúčtována. 

 

2.7.2 Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje (popis všech příspěvků):  
 
Příspěvek na provoz z rozpočtu Olomouckého kraje – UZ 00300:  

Původní přiznaná výše:    5 524 000,00 Kč  

Navýšení příspěvku v listopadu o:      713 458,67 Kč 
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Navýšení příspěvku v prosinec o:        652 000,00 Kč 

Obě navýšení příspěvku budou použity k vyrovnání ztrát minulých let z doplňkové 

činnosti a k stabilizaci platební neschopnosti. 

  
Příspěvek na provoz – odpisy – z rozpočtu Olomouckého kraje – UZ 00302:  

Původně přiznaná výše   1 269 000 Kč  

Snížení dle skutečných odpisů          807,00 Kč 

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

 
Příspěvek na provoz  UZ 00303 

Příspěvek byl určen na spolufinancování příspěvku z ministerstva kultury a na 

náklady sehrávání JEM (majetku evidovaného organizací). 

Výše příspěvku    118 273,00 Kč 

Příspěvek byl plně vyčerpán a vyúčtován. 
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3. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH 
 

3.1. POČTY ZAMĚSTNANCŮ A ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

NA PLATY  
 

Organizace zaměstnává k 31. 12. 2018 celkem 32 zaměstnanců. Počet přepočtený 

na úvazky (přepočtený počet zaměstnanců) činí k 31.12.2018 26,79. Schválený 

přepočtený počet pracovníků byl 27,34. Snížení proti schválenému počtu bylo 

z důvodu odvolání ředitele organizace v březnu 2018 a nástup nové paní ředitelky až 

v listopadu 2018. 

Počty zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích: 
 

 Počet osob Přepočtený úvazek 

Odborní pracovníci 17 17 

Vedoucí a administrativní pracovníci 3 3 

Technicko-hospodářští pracovníci 12 7,5 

     
 
 

3.2 PŘEHLED O VYPLACENÝCH MZDÁCH ZAMĚSTNANCŮ UZ301 
 
Prostředky na platy ve výši 8 857 tis. Kč byly čerpány následovně:  

Odborní pracovníci muzea     5 648 tis. Kč 

Vedoucí a administrativní pracovníci   1 059 tis. Kč 

Technicko - hospodářští pracovníci   2 045 tis. Kč 

Dohody o provedení práce               76 tis. Kč 

Náhrady platů za DPN               29 tis. Kč  

 

Celkové prostředky na platy zaměstnanců  8 752 tis. Kč 

Z toho : základní mzda    7 374 tis. Kč 

  Osobní příplatek            565 tis. Kč 

  Příplatek za vedení           229 tis. Kč 

  Práce do úvazku               56 tis. Kč 

  Odměny             382 tis. Kč 

  Příplatky za svátek               36 tis. Kč 

  Příplatky za So a Ne           104 tis. Kč 

  Příplatky za noc                   6 tis. Kč 

Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců činil 27 224,31 Kč. 
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3.3 PŘEHLED O VYPLACENÝCH MZDÁCH NA HOSPODÁŘSKOU 

ČINNOST 
 
Prostředky na platy              517 tis. Kč 

Dohody                       5 tis. Kč 

Odstupné                   89 tis. Kč 

Činnost byla k 31. 10. 2018 ukončena (2 plné úvazky). 

 
 

3.4 PŘEHLED O MZDÁCH HRAZENÝCH ÚŘADEM PRÁCE  
 
Prostředky na platy              290 tis. Kč 
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3.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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4. KONTROLY  
 
Dne 16. 1. 2018 byla ukončena kontrola Oblastního inspektorátu práce pro 

Moravskoslezský a Olomoucký kraj, která byla zahájena 7. 2. 2017. Kontrola byla 

zaměřena na dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst. 1 zákona 

č.251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením 

zejména na povinnost v úseku odměňování, povinnost na úseku pracovního poměru 

nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na povinnosti na úseku 

rovného zacházení.  

Kontrolním orgánem bylo zjištěno neoprávněné odebrání osobního příplatku  

1 zaměstnance ve výpovědi, v platovém výměru nebyly napsány důvody k odebrání 

osobního příplatku, příplatek byl zpětně doplacen. 

Dále bylo kontrolou zjištěno špatné zařazení 1 zaměstnance v platové třídě, kontrola 

uvedla zařazení o 1 třídu výš, mzda byla zpětně doplacena. 

 

Dne 12. 4. 2018 byla provedena kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kontrola 

byla zaměřena na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Dne 15. 5. 2018 byla zahájena kontrola Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Výsledkem kontroly byl Protokol o kontrole č. 9/18, který obsahuje podrobné 

zhodnocení kontroly, přehled porušení, doporučení a rizik. Na základě žádosti o 

podání písemné zprávy o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření 

PO byla podána zpráva o odstranění nedostatků z kontroly.  

 

Dne 17. 5. 2018 byla provedena kontrola Úřadu práce České republiky – krajské 

pobočky v Olomouci u příjemce veřejné finanční kontroly. Kontrolou byl zjištěn 

nesoulad výplatních pásek a docházkových listů 1 a 3 /2018, oprava docházkového 

listu byla doložena. Nebylo zjištěno porušení podmínek Dohody. 
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5.  PREZENTAČNÍ ČINNOST 
 

5.1 VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 

Nejvýraznější oblastí prezentace směrem k veřejnosti je výstavní činnost. Muzeum a 

galerie v Prostějově disponuje několika velmi kvalitními výstavními prostory. V hlavní 

budově jsou 4 výstavní sály, které umožňují realizaci rozsáhlých projektů. Současně 

je však možné tyto sály rozdělit a získat tak výstavní prostory pro menší výstavní 

celky. V další budově, tzv. Špalíčku, který je vzdálen jen několik minut chůze od 

hlavní budovy muzea, je menší výstavní prostor s velmi působivou atmosférou 

kleneb původního domu židovského ghetta, kde velmi dobře vyznívají komornější 

výstavy s menšími nároky na světlo. Kromě vlastních výstavních sálů jsou pořádány 

výstavy i v dalších institucích, kam jsou zapůjčovány a také v prostorách 

astronomického oddělení. V závěru roku muzeum navázalo spolupráci s magistrátem 

města Prostějova a využil prostor nové radnice k výstavním účelům z důvodu 

nedostatečné vlastní kapacity. V tomto hodlá pokračovat i v budoucnu v rámci 

projektu „Nová radnice zve do staré“, kdy budou v prostorách radnice umístěny 

panely s aktuální nabídkou a současně s popisem historie instituce a budovy muzea 

jako takové.  

V roce 2018 bylo v prostorách hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka 2 a ve 

Špalíčku, na ulici Uprkova 18 realizováno celkem 17 výstav, V budově hvězdárny 

v Kolářových sadech pak bylo během roku přístupných 5 výstav. (Žádná nebyla nově 

realizována). 

 

5.2 VÝSTAVNÍ PLÁN 
 

Hlavní budova muzea 

 
Umění secese, do 4. 2. 2018 (autorka K. Husaříková)  

Dagmar Havlíčková – Kresby, 15. 2. - 22. 4. (výstava ve spolupráci s MU Olomouc) 

Létající drahokamy, 15. 2. - 22. 4. (kurátorka V. Jašková) 

Roztomilosti Zuzany Honsové, 27. 4. - 3. 6. 

Poetické tóny jara, 4. 5. - 3. 6. 
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500 let pálení aneb nejstarší palírna v Evropě, 14. 6. - 2. 9.  

(autorka K. Husaříková) 

Lide československý, Tvůj odvěký sen se stal skutečností, 13. 9. - 25. 11.  

(autoři V. Horák, M. Dokoupilová) 

Bohumil Kubišta - Barevné vztahy, 18. 12. - 3. 2. 

Milan Knížák - 30 portrétů, 18. 12. - 3. 2. 

Vánoce 1918 - před a po..., 18. 12. - 3. 2. 

 

Galerie Špalíček 

České vánoce, do 14. 1. 2018 (autorka J. Vybíralová)  

Karel IV. na medailích, 26. 1. – 18. 3. (kurátor V. Horák)  

P. Bezruč - Básníkovy stopy a zastavení, 29. 3. – 27. 5. (autorka M. Dokoupilová)  

Tereza z Davle – Grandhotel, 7. 6. – 2. 9. (kurátorka K. Husaříková)  

Zmizelé židovské město, 7. 9. - 18. 11. 

Nastupovat, odjíždíme!, 22. 11. – 28. 1. 2019 (kurátorka A. Bezrouková) 

 

5.3 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI 

 

UMĚNÍ SECESE - 1277 návštěvníků 

ČESKÉ VÁNOCE -  239 návštěvníků 

KAREL IV. NA MEDAILÍCH  - 202 návštěvníků 

DAGMAR HAVLÍČKOVÁ – KRESBY -  956 návštěvníků 

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY - 682 návštěvníků 

ROZTOMILOSTI ZUZANY HONSOVÉ – 470 návštěvníků 

POETICKÉ TÓNY JARA – 378 návštěvníků 

P. BEZRUČ – BÁSNÍKOVY STOPY A ZASTAVENÍ - 249 návštěvníků 

500 LET PÁLENÍ ANEB NEJSTARŠÍ PALÍRNA V EVROPĚ - 1840 návštěvníků                                                                                           

MAURICE REMEŠ – PŘÍBÉH LÉKAŘE A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO 

PALEONTOLOGA - 185 návštěvníků 
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ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO - 796 návštěvníků 

LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ ODVĚKÝ SEN SE STAL SKUTKEM -                            

288 návštěvníků 

NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME! - 581 návštěvníků 

MILAN KNÍŹÁK – 30 PORTRÉTŮ - 174 návštěvníků 

BOHUMIL KUBIŠTA – BAREVNÉ VZTAHY - 174 návštěvníků 

VÁNOCE 1918 před a po… - 51 návštěvníků 

Návštěvnost výše uvedených výstav, které probíhaly jak v hlavní budově muzea, tak 

v galerii Špalíček, dosáhla v roce 2018 čísla 8644 návštěvníků. Z uvedeného 

přehledu návštěvnosti vyplývá, že nejúspěšnějším projektem loňského roku byla 

výstava uspořádaná k 500. výročí založení Prostějovské Starorežné. Finanční 

náklady, které si tato velmi zajímavě a netradičně uchopená výstava vyžádala, 

hradila jubilující palírna, takže všechen zisk ze vstupného zůstal muzeu. Vysokou 

návštěvnost zaznamenala i výstava Umění secese, která do roku 2018 přecházela 

z předchozího roku, a také zde byly všechny náklady hrazeny sponzorem. Muzeum 

si do vlastních tržeb odvedlo nejen vstupné, ale i částku za prodej katalogů, o které 

byl značný zájem, a byly rovněž zcela v režii sponzora. 

Muzeum a galerie v Prostějově taktéž zapůjčila, několika institucemi opakovaně 

žádanou, výstavu Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska. V muzeu 

Vysočiny v Třebíči dosáhla návštěvnost čísla 580, což se dá hodnotit za úspěšné.  

V Galerii města Olomouce byla dále realizovaná výstava Ozvěny secese, kde 

výstavu navštívilo 2723 návštěvníků. 

V průběhu celého roku probíhaly výstavy i v prostorách astronomického oddělení. 

Jejich návštěvnost dosáhla čísla 921 návštěvníků.  

STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU - 109 návštěvníků 

VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI - 675 návštěvníků 

VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI - 137 návštěvníků 

Výstavy, které byly zapůjčeny mimo astronomické oddělení, zhlédlo celkem 4208 

návštěvníků. 
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6. ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝSTAVNÍ PREZENTACÍ 
 

Výstavní prezentace s sebou nese řadu přípravných činností, které nejsou na první 

pohled viditelné, ale pro samotnou činnost jsou velmi významné. Jedná se zejména o 

sestavení výstavního plánu, zpracování konceptů k autorským výstavám, zpracování 

rešerší, jednání s institucemi a galeriemi, zpracování textů, tisk pozvánek a plakátů,  

převzetí a převoz výstav, práce s databázemi a sbírkami v depozitářích. V závěrečné 

fázi, a to neméně důležité, jde pak o samotnou instalaci vystavovaných prvků, 

přípravu vernisáže až po deinstalaci a navrácení výstav či uložení předmětů a sbírek 

zpět do depozitářů. Některé činnosti jsou o jednotlivcích, ale většina práce je 

vykonávána týmově, podílí se na ní několik zaměstnanců MGP současně.      

 

6.1 EXPOZIČNÍ ČINNOST 
 

Muzeum a galerie v Prostějově nabízí celkem 9 stálých expozic, ve kterých jsou 

prezentovány předměty ze sbírek muzea. V hlavní budově muzea je připraveno 7 

expozic: 

 Za tajemstvím střepu – pravěké dějiny Prostějovska, 

 Kámen mluví – geologie Prostějovska, 

 V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství,  

 Národopis – hanácká světnice, 

 Hodiny a hodinky,  

 J. Wolker: „Lidé lidem dveře otvírají“ 

 Velký malý svět 

    V budově Špalíčku jsou zpřístupněny 2 expozice: 

 Z prostějovského ghetta 

 Edmund Husserl – život a dílo   

V roce 2018 navštívilo stálé expozice celkem 4 442 návštěvníků.  
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6.2 EDUKAČNÍ ČINNOST 

 

Během roku 2018 došlo v oblasti edukační činnosti k několika změnám. Ve zkušební 

době odešla edukátorka, která upřednostnila zajímavější nabídku na trhu práce 

a v měsících dubnu a květnu nastoupily na tuto pozici dvě nové pracovnice. Obě se 

v této oblasti teprve zapracovávaly, ale ve spolupráci s odbornými pracovníky se 

podařilo poměrně brzy tuto činnost stabilizovat a vytvořit zajímavé programy 

především pro žáky ZŠ a MŠ, které v souladu s RVP doplňovaly stálé expozice  

i krátkodobé výstavy. K velikonočním a vánočním svátkům byly realizovány 

workshopy oblíbené především u žáků mateřských škol a žáků prvního stupně škol 

základních.  

 

6.3 NÁVŠTĚVNOST EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ 

 
Největší návštěvnost a současně oblibu, zaznamenávají tradičně programy doplňující 

stálou expozici archeologie „Putování pravěkem“, „Procházka městem“, kde děti 

poznávají historické stavby, domovní znamení a další zajímavosti města Prostějova. 

Zájem je i o program „Podoby času“, sestavený ke stálé expozici, v němž si děti 

vysvětlují pojmy měření času, vývoj jednotlivých typů hodin a často navštěvovaný je 

i program „Jak se dělá muzeum“ o tom, co to vlastně muzeum je, k čemu slouží a co 

se v něm děje. 

V loňském roce probíhaly také programy doplňující krátkodobé výstavy. 

Nejúspěšnější byl program „Od Františka Josefa I. po Masaryka“, sestavený 

k výstavě „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!“ Značný zájem byl 

také o vánoční dílny s povídáním o vánočních tradicích, zvycích s výrobou vánočních 

ozdob. Celkově vykázala edukační činnost návštěvnost 2 604 návštěvníků. 

Na edukační činnosti se nemalou mírou podílí i astronomické oddělení, které 

disponuje v této oblasti naprosto výjimečnou atraktivitou a poskytuje velice kvalitní  

a vyhledávanou nabídku.  

V roce 2018 byly realizovány tyto pořady pro školy i veřejnost s celkovým počtem 

915 návštěvníků: 
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 středeční pozorování pro děti a rodiče, 

 pozorování Slunce pro školy, 

 astronomické soutěže pro děti, 

 prázdninové pořady pro nejmenší, 

 díváme se na Sluníčko, 

 školička (Hvězdy a souhvězdí), 

 Letní škola astronomie (Astrofotografie), 

 Zlatý list (stanoviště astronomie a meteorologie),   

 Věda v ulicích. 

 

Astronomické oddělení se v rámci vzdělávání současně věnuje i klubové činnosti. 

Sdružuje skupinu podle věkové kategorie a stupně znalostí do následujících klubů: 

HVĚZDÁRNÍČEK (klub pro děti 5 -11 let), délka pořadu je 60 minut, 1 x týdně, pokud 

to podmínky dovolují. Pořad se koná v pozorovatelně u dalekohledu. Hlavním cílem 

je orientace na obloze, pozorování planet, Měsíce, Slunce, zajímavosti z 

kosmonautiky.  

GEMINI I (klub pro děti 4. tř. ZŠ), délka programu je 60 minut, 1 x týdně. Děti se 

seznámí s tělesy Sluneční soustavy, stelární astronomií i s vesmírem jako celkem. 

Pořad je doplněn fyzikálním pokusem. 

GEMINI II (pokračovací kurz pro absolventy Gemini I), délka programu je 60 minut, 

1 x týdně. Cílem je hlubší seznámení s určitými oblastmi astronomie, zaměření na 

praktickou stránku, provádění jednoduchých astronomických pozorování. 

ASTROFOTOGRAFIE A DEMONSTRÁTOŘI (nadstavbový klub nejen pro 

absolventy GEMINI II), 1x za 14 dnů, zaměření na astrofotografii a přípravu   

demonstrátorů s cílem možné spolupráci při veřejných astronomických pozorováních. 

Pro členy klubů všech stupňů byly uspořádány exkurze a výpravy: 

 výprava do Pevnosti poznání (Hvězdárníček), 

 exkurze na výstavu COSMOS DISCOVERY (GEMINI I, II), 

 výprava na Planetární stezku do Proseče (GEMINI I, II, demonstrátoři). 
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Astronomické oddělení dále v roce 2018 realizovalo exkurzi na velký univerzitní 

refraktor ve Vídni, Burzu volného času (zabezpečení stanoviště astronomie 

s experimentem), Noc vědců, Týden vědy a techniky AVČR, speciální pozorování pro 

veřejnost  (Výprava za tajemnou oblohou – klenoty zimního nebe, Pozorování plného 

zatmění měsíce 27. 7.). Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1635 osob. 

V neposlední radě je nedílnou součástí činnosti astronomického oddělení 

přednášková činnost, kdy bylo v roce 2018 realizováno celkem 14 přednášek 

s počtem 647 posluchačů. Přednášky jsou většinou zajišťovány externími pracovníky 

a vykazují velkou popularitu, tradici a výbornou odbornou úroveň. Vystřídalo se zde 

mnoho předních odborníků z oblasti astronomie, kosmonautiky a meteorologie. 

Muzeum pořádalo v roce 2018 pouze 3 přednášky a jedno předvánoční posezení 

s příznivci muzea, které se setkalo s velmi pozitivním ohlasem.    

 

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV, EXPOZIC, EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ 

A PŘEDNÁŠEK ZA ROK 2018 BYLA 38 290 NÁVŠŤEVNÍKŮ. 
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7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

V roce 2018 nebyl vydán žádný periodický ani neperiodický tisk. Většina publikační 

činnosti byla soustředěna na odborné a popularizační články, pravidelná televizní 

natáčení pro regionální média a drobné tisky k výstavám. Níže uvádíme přehled 

činnosti jednotlivých pracovníků MGP.  

 

7.1 ODBORNÉ PUBLIKACE 
 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Postup a výsledky arizace v Prostějově, In: Židé a Morava 

XXIV, Kroměříž 2018, s. 169-220. 

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, v tisku. 

DOKOUPILOVÁ, Marie. In arte voluptas (Spolek Schlaraffia Prostana 1885–1939). 

In: Judaica olomucensia. Sv. V, 2019, v tisku. 

 

DOKOUPILOVÁ, Marie., HORÁK, V., KOKOJANOVÁ, M. Každý radši, když ho chválí 

... (recenze knihy: Prostějov. Hanácký Jeruzalém, Olomouc 2017). KROK, 2018, 15  

(č. 3), s. 51-54. 

 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Pracovní tábor pro prostějovské Židy v Žárovicích - 

Hamrech. Střední Morava, 2019, v tisku. 

 

DOKOUPILOVÁ, M., JELÍNEK, T. Starý židovský hřbitov v Prostějově, Moderní 

dějiny, č. 2, 2019, v tisku.  

 

7.2 POPULARIZAČNÍ 
 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Úryvky z Denníku J. K. (z 1. světové války). KROK, 2018, 15  

(č. 2), s. 10-15. 

 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Petr Bezruč. Básníkovy stopy a zastavení. Radniční listy, č. 

4, 25. 4. 2018, s. 32. 

 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Petr Bezruč. Básníkovy stopy a zastavení. Leták k výstavě, 

MGP 2018, 4 s. 
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DOKOUPILOVÁ, Marie. Znovuobjevené zmizelé židovské město. Leták k výstavě, 

MGP 2018, 5 s. 

HORÁK, Václav. Vznik kongregace salvatoriánů jako reflexe sociálních změn. 

Závěrečná korektura referátu z konference 

TYLŠAR, Martin. Výsledky pozorování, časopis Astronomy&Astrophysics 

 

7.3 SPOLUPRÁCE S MÉDII 
 

Nedílnou součástí muzejní práce je i spolupráce s médii. Pracovníci MGP pravidelně 

poskytují informace a rozhovory médiím nejen na místní, ale i regionální  

a republikové úrovni. Každý autor, kurátor či organizátor akce si okomentuje svoji 

práci s pověřením ředitele organizace a je za své vystoupení plně zodpovědný. 

Pravidelně jsou pak aktualizovány webové stránky organizace (Trutnovský, Tylšar, 

Ondra), spravovány facebookové stránky, Twiter (Zatloukalová), vkládány příspěvky 

na Youtube (Ondra), byla zpracována a vyvěšena webové stránky organizace 

audiopozvánka pro zrakově postižené (Horák). Pravidelně jsou pak zveřejňovány 

pozvánky do Radničních listů, organizace úzce spolupracuje s místními médii – 

Večerník, Prostějovský deník, PV novinky a regionálním vydáním Mladé fronty.  

V roce 2018 byly zveřejněny např. tyto články či reportáže.  

DOKOUPILOVÁ, Marie. Rok 1968 v Prostějově, pořad Historie.cs  -  Česká televize 

Praha 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Rok 1968 v Prostějově, Český rozhlas Olomouc    - Zmizelé  

DOKOUPILOVÁ, Marie., Židovské město, TV Morava, ZZIP 

DOKOUPILOVÁ, Marie. Historie sladovny B. Winter, vánoční strom Republiky – ČR 

Olomouc 

DOKOUPILOVÁ, Marie., Výstava P. Bezruče, ZZIP 

HORÁK, Václav. Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem, ZZIP, 

Proglas 

ONDRA, Jiří. Adventní zvyky na Hané, Betlémy, ČR Olomouc 

VYBÍRALOVÁ GAJDOŠÍKOVÁ, Jitka. Spot o muzeu, Rádio Haná        

TRUTNOVSKÝ, Karel. Pravidelné upoutávky o astronomickém oddělení, ZZIP, 

regionální média 
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8. PÉČE O SBÍRKY 

 
Sbírka MGP byla 4. 9. 2002 zapsána do CES pod číslem MPJ/002-05-10/172002  

a je rozdělena do 19 podsbírek. Péči o sbírkové předměty věnuje MGP s ohledem na 

jejich historickou hodnotu, význam a stáří, soustředěnou pozornost. Ta se týká 

především jejich uložení, ochrany a restaurování, samozřejmě také dokumentaci, 

evidenci a inventarizaci. Sbírky jsou uloženy ve dvou depozitářích. Jeden z nich je 

v hlavní, památkově chráněné budově muzea, druhý v detašovaném pracovišti mimo 

úzké centrum města. Ani jeden z těchto depozitářů nesplňuje požadovaná kritéria    

především na vlhkost a teplotu, dlouhodobě se projevují problémy s výskytem plísní 

na zdech, se zatékáním do střechy, s opadáváním omítky, s nedostatečným úložným 

prostorem, které nedovolují respektovat množství a charakter uchovávaných 

předmětů. Přes tento zjevný handicap usilují pracovníci muzea stálými kontrolami  

o vytváření předepsaných klimatických a bezpečnostních standardů. Sbírkové 

předměty jsou vedeny v několika evidenčních systémech – v přírůstkové knize, která 

je současně majetkoprávním dokladem o nabytí předmětu, dále v muzejní databázi, 

ze které jsou tištěny papírové evidenční karty, které se řadí do různě definovaných 

katalogů. Rovněž je vedena tzv. pomocná evidence předmětů, které se v muzeu 

nacházejí, ale nejsou zapsány jako sbírkové předměty.  

V pravidelných časových intervalech (10 let) jsou prováděny inventarizace – kontrola 

souladu stavu sbírkových předmětů a jejich evidenčních záznamů a veškeré změny 

ve sbírkovém fondu jsou hlášeny do CES MK ČR. Jsou také zajišťovány a evidovány 

veškeré zápůjčky ze sbírek muzea a jsou k nim zpracovány hospodářské smlouvy  

a další průvodní dokumenty, např. condition report. 

 

8.1 PRÁCE SE SBÍRKAMI 
 

Zpracovávání chronologické evidence sbírkových předmětů – plněno průběžně  

a paralelně se zpracováním CES. Součástí tvorby přírůstkové knihy je doplňování 

záznamů o přírůstcích do databází jednotlivých správců podsbírek na základě jejich 

podkladů. (Horák) 
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Podsbírka Podskupina Počet inv. čísel 

Archeologická  6406 

Literární památky Literatura, P. Bezruč 43 

Numizmatická  5 

Písemnosti a tisky  1 

Uměleckoprůmyslové práce Hodiny 2 

Etnografická  55 

Historická Mat.-fyz. předměty, 

Militaria 
9 

Botanická  105 

Celkem  6626 

 

Akvizice  

Zpracování hrobového nálezu německého vojáka z Pivína, do přírůstků zapsáno 8 

inv. čísel do podsbírky Historická, skupina militaria a 5 inv. čísel do podsbírky 

Numizmatická. Do podsbírky Historická skupiny matematicko – fyzikální předměty 

zařazen jako dar dřevěný stativ na fotoaparát. Plánovaná koupě dukátu Vladislava II. 

Jagellonského neuskutečněna z důvodu nedodání odborného posudku. (Horák)     

Materiály Wolkrův Prostějov 2018, divadlo, knihy, Z. Wolkerová, F. Neumann, 

E. Beneš, T. G. Masaryk, hudebniny, A. Jirásek – celkem 15 inv. č. - 60 ks 

(Dokoupilová)  

Vzorky minerálů, hornin a zkameněliny – dary od soukromých osob do geologické 

expozice - 60 ks.  (Jašková) 

Archeologické nálezy - 14 ks. (Veselá) 

Hodiny, obrazy, sochy – 4 ks. (Vybíralová Gajdošíková) 

Houpací kůň dřevěný, dar – 1 ks, jednání s dárci – 4 x. (Ondra) 

Sběr přírůstků do botanické sbírky – 153 ks. (Bezrouková) 
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Přepisy karet do databáze Bach 

V souvislosti se zpracováním nových přírůstků z podsbírky Historická bylo vytvořeno     

9 nových záznamů v databázi Bach a z podsbírky Numizmatická bylo vytvořeno 5 

záznamů, vytištěny nové evidenční karty a provedena aktualizace 422 karet 

v databázi Bach v podsbírce Numizmatická, skupině medaile (Horák). Z podsbírky 

Archeologická bylo přepsáno 1646 ks karet a zaktualizováno celkem 2210 karet 

(Veselá). Za podsbírku Uměleckoprůmyslové práce bylo vloženo 50 ks karet  

a zaktualizováno 20 údajů (Vybíralová Gajdošíková). Ve stejné podsbírce, skupině 

Nábytek bylo přepsáno 189 karet (Znojilová). Za podsbírku Etnografická bylo 

přepsáno 1346 ks a zaktualizováno 211 záznamů (Ondra). Za podsbírku Historická, 

skupina Výzkum současnosti bylo přepsáno 42 karet a zaktualizováno celkem 500 ks 

(Kaprál). V podsbírce Literární památky bylo připsáno 247 ks nových karet 

(Dokoupilová). 

 

Ostatní práce se sbírkami 

 zpracování podkladů a změn  pro CES, 

 příprava sbírkových předmětů na výstavu P. Bezruč, 

 zpracování ročního vyhodnocení stavu Sbírky MGP za rok 2017, 

 zpracování podkladů  pro zápůjčku kordu (inv. č. 7871) do Muzea 

Komenského v Přerově na výstavu Středověké a raně novověké zbraně 

Přerovska. (Horák) 

 

 razítkování karet s označením inventura LP, Mapy a plány 2 856 ks, 

 sepsání darovacích smluv a vyřízení darů -  3,  

 tisk karet přírůstků za rok 2017 a jejich zařazení do katalogu  - 141 ks, 

 popis přírůstků inventárními čísly – 1239 ks, 

 zpracování karet k nálezu v depozitáři – 85 ks, 

 příprava sbírkových předmětů pro badatele, následná kontrola a uložení  233 

ks, 

 práce v depozitáři 26 dní, 

 spolupráce při převozu předmětů z Červeného domku v Kostelci na Hané,  

 zápůjčky předmětů na výstavy 235 ks, 
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 soupis bezručian ze sbírky S. Adama z Kostelce na Hané. (Dokoupilová) 

 

 ukládání předmětů ze všech podsbírek ze zrušené geologické expozice, 

 výběr předmětů pro zápůjčky jiným organizacím – 50 ks, 

 nákup minerálů do geologické expozice s použitím vlastních finančních 

prostředků. (Jašková) 

 

 příprava předmětů pro zápůjčky. (Veselá) 

 

 doplňování záznamů karet – určení ikonografie, bližší popis artefaktů, 

poznatky z odborné literatury, upřesnění rozměrů, datace, 

 doplňování fotokartotéky sb. předmětů, 

 výběr předmětů  ke konzervaci a restaurování, 

 uspořádání sbírky Oa (plakáty), 

 výběr předmětů k zápůjčkám, 

 spolupráce při doplňování údajů do CES s V. Horákem, 

 evidence přírůstků,  

 tisk papírových karet. (Vybíralová Gajdošíková) 

 

 nové uložení skupiny Oj, 

 nové označení a uložení části skupiny Vl, 

 přeznačení a doplnění identifikačních čísel skupiny Vc, 

 vyhledávání sbírkových předmětů pro badatele – 39 ks, 

 výběr předmětů k zápůjčkám pro výstavy – 17 ks, 

 obměna předmětů v expozici etnografie – 4 ks,  

 konzultace a výběr sbírkových předmětů k restaurování – 34 ks. (Ondra) 

 

 obnova uchycení herbářových položek na podklad, lepení, kontrola stavu   

rostlinného materiálu v herbářích  z 50. a 60. let minulého století, 

 výběr předmětů k výstavě Nastupujte, odjíždíme! (Bezrouková) 

 

 porovnání papírových karet sk. Vs s přírůstkovými knihami, 

 přečíslování sb. předmětů ze skupiny Národopis – 842 ks, 
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 nová lokace sb. předmětů ze skupiny Historie – současnost – 270 ks, 

 nové uložení do obalů, popis lokací – 159 ks. 

(Kaprál) 

 

Evidence přírůstků 

Literární památky - rozpracované z r. 2017, nové, stará přírůstková čísla – celkem 

1427 ks. (Dokoupilová), 

Archeologická – 14 ks (Veselá), 

Botanická – zápis 153 ks v I. stupni evidence (Bezrouková), 

Uměleckoprůmyslové práce - 18 ks (Znojilová). 

Historická - 9 ks (Horák) 

Numismatická - 5 ks (Horák) 

Písemnosti a tisky - 1 ks (Hubáčková) 

Etnografická - 3 ks (Ondra) 
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9. INVENTARIZACE 
 

V roce 2018 probíhaly inventarizace dle desetiletého harmonogramu a dále byly 

realizovány dvě mimořádné inventarizace. 

Mineralogie -  491 ks  

předsedkyně: B. Veselá, členky: K. Znojilová, V. Jašková 

Mapy a plány – 1390 ks 

předseda: F. Spáčil, členky: A. Zatloukalová, M. Dokoupilová 

Předměty J. Wolker – 328 ks 

předsedkyně: J. Vybíralová Gajdošíková, členky: P. Hubáčková, M. Dokoupilová 

Zdena Wolkerová – korespondence – 2354 ks 

předsedkyně: O. Kosíková, členky: J.  Vybíralová Gajdošíková, M. Dokoupilová 

Sáčky, soukénka – 91 ks 

předsedkyně: K. Husaříková, členové: A. Bezrouková, J. Ondra 

Výšivky  - 324 ks 

předseda: R. Kaprál, členové: A. Bezrouková, J. Ondra 

Herbáře – Mechy, Houby, Za Hrnčířkou, Brániska, Na Zápovědi, Protivanov, 

Malé Hradisko, Ohrozim – 629 ks 

předsedkyně: P. Hubáčková, členky:  K. Husaříková, A. Bezrouková 

Archeologie -  4046 ks 

předsedkyně: V. Jašková, členky: K. Znojilová, B. Veselá 

 

Mimořádné inventarizace  

Hodiny – 250 ks 

předseda: F. Spáčil, členky: O. Kosíková, J. Vybíralová, Gajdošíková 

Fotografie filmy… 17528 ks 

předseda: J. Ondra, členky: B. Petříková, P. Hubáčková 
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10. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ 
 

Většina konzervátorských a restaurátorských zásahů byla sanačních. I přesto, že 

současný trend v této oblasti preferuje konzervaci preventivní, MGP nedisponuje 

dostatečně a kvalitně vybavenými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, 

která by umožňovala cílené a plánované provádění preventivní konzervace  

a restaurování. V souvislosti s touto skutečností je plánováno vybavení 

konzervátorských pracovišť v budově depozitáře v Lidické ulici. 

 podsbírky: Výtvarného umění – plastiky 8 ks, grafika 2 ks, Etnografická 4 ks , 

Historická 2 ks , Archeologická – 40 ks. (Kosíková) 

 

 zpracování konzervačních karet – 11 ks, 

 konzervace knih a novinových svazků – 22 ks,  

 podsbírky: Výtvarného umění 31 ks, Etnografická 8 ks, Uměleckoprůmyslové 

práce 84 ks, Historická 14 ks, 

 příprava předmětů k výstavám - 18 ks,  

 zpracování konzervačních karet – 4 ks, 

 průběžná kontrola klimatizačních podmínek v depozitářích i výstavních 

prostorách, 

průběžná péče o vystavené exponáty. (Znojilová) 

 

 likvidace plísní v depozitáři, 

 ošetření sb. předmětů proti plísním a houbám – 186 ks, 

 konzervace sb. předmětů z podsbírky Etnografické a Historické – 23 ks,   

 restaurování sb. předmětů z podsbírky Etnografické - 9 ks,  

 zpracování konzervačních karet – 32 ks.  

(Kaprál)  
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11. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST 
       

Vědeckovýzkumné úkoly, které byly řešeny v roce 2018, byly ve většině případů 

pokračováním rozpracovaných výzkumů z minulých období. Výstupem z těchto 

výzkumů byly v některých případech odborné články prezentované na konferencích 

a seminářích a následně publikované, v jiných případech bylo výstupem získání 

přírůstků do sbírek nebo expozic. 

(M. Dokoupilová)  

 Dějiny prostějovské židovské obce – studium archiválií, tištěných pramenů, 

literatury, pamětí, spolupráce s Židovským muzeem Praha. 

 Dokumentace židovských obyvatel perzekuovaných za II. sv. války, 

antisemitismus, -  studium materiálů v archivech, doplňování databáze 

židovských obyvatel. 

 Rok 1968 v Prostějově – studium dokumentů ze sbírek MGP. 

 Osobnosti židovského původu (R. Heilig, Jindřich Stross, rodina Schapova,) –  

 Soustředění informací a dokumentů. 

 Popis fotografií a formulářů židovských občanů z žádosti o pas – 756 položek. 

 Sestavení prezentace  k přednášce „Arizace podniků a živností, které se 

nezabývaly 

 tovární výrobou oděvů, arizace obchodů a obchodních činností v Prostějově-

22 slidů. 

(V. Jašková) 

 Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně: 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 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 u Lulče, odkryv jílů s lasturami ústřic a korály 

v zatopeném lomu ve spodnokarbonských drobách a slepencích u Drysic  

 Výzkum dalších geologických lokalit Prostějovska: Čelechovice na Hané – 
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opakované návštěvy Růžičkova a Státního lomu (devonské vápence se 

zkamenělinami), lom ve spodnokarbonských horninách u Lulče, Třebčín, 

Kaple, Studenec – prekambrické výchozy granitoidů a mylonitů. 

 Výzkum kvarterních lokalit v katastru města Prostějov: - řeka Hloučela a její 

koryto se čtvrtohorními nánosy, zaniklá pískovna Vrahovice, cihelna 

Vrahovice, pískovna Vlčí doly Držovice, cihelna Držovice  

 (B. Veselá)  

 Prostějov – Werichova ul. - dokončení záchranného archeologického 

výzkumu, zpracování nálezové zprávy pro AÚ AV ČR.  

(J. Ondra) 

 Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury. 

 Analýza dění v regionu pro účely nominací k udělení titulu Nositel tradice 

lidového řemesla a pro účely zápisu do seznamu nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury Olomouckého kraje.  

 Terénní výzkumy – sledování obyčejů a jejich současná podoba v obcích 

regionu. 

(J. Vybíralová Gajdošíková) 

 Architektura Prostějova a její proměny. 

 Zpracování sbírky podmaleb na skle (nedokončeno). 

 Zpracování rešerší z oblasti historie umění dle podnětu výstavních, 

expozičních či publikačních požadavků MGP. 

 (A. Bezrouková) 

 Botanický výzkum vyšších rostlin v regionu. 

 Botanický výzkum dřevin.    

 Evidence náletových dřevin v porostu kolem říčky Romže a Hloučela. 

 

(V. Horák) 

 Historie Klenovic na Hané. 

 Zpracování nálezu mincí Hrubčice. 

 Zpracování materiálů k nálezu prostějovské šibenice. 

 Určování numizmatického a faleristického materiálu pro badatele. 
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(K. Husaříková) 

 Zpracování rešerší a scénáře k výstavě „Malíř, který se kubistou již narodil“. 

 

(K. Trutnovský) 

 Dlouhodobá pozorování sluneční fotosféry. 

 76 zákresů Slunce, zpracování informací z pozorování a odeslání do SIDC 

v Belgii. 

(M. Tylšar) 

 Noční odborná pozorování.  

 Měření křivek jasnosti proměnných hvězd a určování časů minim proměnných 

hvězd. 

 Pozorování zákrytů hvězd planetkami. 

 Pozorování blízkozemních asteroidů a přechodů exoplanet před kotoučky 

vzdálených hvězd. 

 Meteorologická pozorování. 

 Dlouhodobá měření meteorologických údajů. 

 Archivace meteorologických údajů, poskytování těchto údajů zájemcům. 
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12. METODICKÁ A JINÁ ČINNOST 
 

(M. Dokoupilová) 

 poskytování badatelských služeb,  

 260 badatelských dotazů (předloženo 233 kusů předmětů), 

 konzultace k SOČ (Postoj Hlasů z Hané vůči Židům v letech 1914 – 1924), 

 zpracování recenze pro časopis Hanácká fotografie, 

 účast v redakční radě  časopisu KROK,      

 účast v komisi Regionální historie Moravy a Slezska při AMG,  

 příprava a návrh programu semináře komise Regionální historie Moravy  

a Slezska v Prostějově v roce 2019, 

 jednání a seminář  komise Regionální historie Moravy a Slezska 

 seminář Péče o židovské památky v olomouckém regionu 

 konference Židé a Morava, Kroměříž, 

 přednášky Klubu historického a státovědného V Prostějově, 

 přednáška Městské knihovny v Prostějově, 

 přednáška MGP,  

 spolupráce s Židovským muzeem Praha, Historickým ústavem AV ČR 

v Praze,  

 Národním památkovým ústavem v Olomouci, Centrem judaistiky Kurta a 

Ursuly v Olomouci. 

 (V. Jašková) 

 badatelé 87 dotazů, 

 členka redakční rady Zpráv VMO, 

 konzultace k diplomové práci – opakované návštěvy – 20.     

 

(V. Horák) 

 badatelé 34 dotazů, 

 konzultace k SOČ (2. sv. válka na Prostějovsku), 

 metodické vedení kolegů na zpracování systematické evidence, 

 metodické vedení kolegů na zpracování podkladů pro chronologickou 
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evidenci, 

 metodické vedení kolegů při zpracování docházky, 

 metodická činnost při výkladu nových vnitřních směrnic, 

 účast na odborném semináři KRHMS AMG v Ostravském muzeu v Ostravě, 

 účast na odborných přednáškách v MGP. 

 

(B. Veselá) 

 badatelé 117 dotazů, 

 členka Středomoravské archeologické komise, České archeologické 

společnosti, Skupiny preventivní archeologie v Olomouckém kraji, Oborové 

komise muzejních archeologů při AMG ČR, 

 konzultace k SOČ, SVOČ 5, 

 poradenská činnost 3, 

 účast na konferencích 1. 

(A. Bezrouková) 

 badatelé - 8 dotazů (3 studentů SŠ -  mokřadní rostliny a dřeviny v Kolářových 

sadech, 5 studentů VŠ – rody Salix, Alnus, Trollius, Carex, Dactylorhiza 

v herbářích), 

 účast na celostátním botanickém semináři se zahraniční účastí (Slovensko) 

v Chebu. 

(J. Vybíralová Gajdošíková) 

 badatelé – 47 dotazů, 

 konzultace k SOČ, SVOČ – 3x, 

 poradenská činnost – 10x, 

 účast na odborném semináři Objekty s předměty kulturní povahy  – zásady a 

metody,  

 posuzování vnitřního prostředí MU Olomouc – konzultace ke sbírce podmaleb 

na skle, 

 NPÚ Olomouc – konzultace k možnostem restaurování pískovcové plastiky. 
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(J. Ondra) 

 badatelé – 95,  

 spolupráce s Hanáckým folklórním sdružením, 

 účast na seminářích Etnografické komise AMG, 

 členství a činnost v pracovní skupině pro tradiční lidovou kulturu 

v Olomouckém kraji, 

 účast na školení BOZP pro vedoucí pracovníky ve Vzdělávacím institutu 

v Prostějově, 

 výkon funkce referent GDPR v MGP, 

 účast na školení GDPR 2 x, 

 GDPR poradenská a konzultační činnost, 

 vypracování vnitřních předpisů o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR 

                    Politika ochrany osobních údajů MGP 

                    Záznamy o činnostech zpracování 

                     Povinnosti osob při zpracování osobních údajů 

                    Výkon práv subjektů 

                    Záměrná a standardní ochrana osobních údajů 

                     Bezpečnost ICT 

                     Vzory  

Metodika analýzy rizik 

 GDPR – analýza podmínek ochrany osobních údajů na jednotlivých 

pracovištích MGP, 

 účast na školení EnergyBroker, 

 členství v Likvidační a Náhradové komisi MGP. 

(K. Znojilová)  

 účast na semináři Objekty a předměty kulturní povahy – zásady a metody 

posuzování vnitřního prostředí. 

 (A. Zatloukalová) 

 uspořádání semináře pro učitele (spolupráce K. Husaříková), 

 účast na konferenci Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci (s B. 
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Petříkovou), 

 jednání se sponzory, 

 roznos pozvánek do místních kulturních institucí, 

 tvorba interaktivních prvků do expozic a k výstavám. 

(K. Trutnovský) 

 uspořádání jednodenního semináře pro učitele druhého stupně ZŠ a SŠ 

„ Sluneční soustava 3D a Vesmír a světlo aneb jak vidíme Vesmír? 

 

(odborní pracovníci) 

 provádění expozicemi, komentované prohlídky výstav, studijní cesty, tiskové 

zprávy, anotace pro místní periodika.  

 

(všichni pracovníci) 

 Inventarizace hmotného i nehmotného majetku, skladových zásob, účtů.    
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13. KNIHOVNA 
 

Knihovní fond MGP je velmi bohatý, čítá celkem 26 327 jednotek. Z velké části je 

uložen v depozitáři, pouze část úzce specializovaných odborných publikací mají 

jednotliví odborní pracovníci ve svých příručních knihovnách. Do knihovního fondu je 

začleněn i fond starých tisků a kramářských písní, který je evidován samostatně. 

V loňském roce byl tento fond nově uložen ve specializovaných regálech v depozitáři, 

kde jsou vytvořeny příznivější klimatické podmínky. Z hlediska zápůjček externích 

badatelů je nejčastěji vyhledáván historický regionální tisk, který uchovává pouze 

Muzeum a galerie v Prostějově a některé ročníky také Státní okresní archiv. 

Samostatnou evidencí je veden knihovní fond astronomického oddělení, který tvoří 

1604 knihovních jednotek a jeho správou je pověřen M. Tylšar. 

(P. Hubáčková) 

 evidence knihovního fondu – pokračování v automatizaci knihovny pomocí 

knihovního systému Clavius – 301 ks, 

 doplňování knihovního fondu – 84 publikací, 19 titulů periodik, 

 služby MVS – 7 ks, 

 pravidelná revize knihovního fondu – příruční fond 412 ks, 

 poskytování knihovnických služeb odborným pracovníkům – 200 ks,  

 poskytování prezenčních výpůjček badatelům – 119 ks, telefonicky 16 ks, 

skenování 73 stran, 

 výběr starých tisků k restaurátorským zásahům, 

 evidence čtenářů, evidence výpůjček, poskytování povinných výtisků, výměna   

publikací, průběžné zasílání dat do souborného katalogu, monitoring 

klimatických podmínek v oddělení knihovního fondu, vedení záznamů 

přírůstků a úbytků.    
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14. GRAFICKÉ PRÁCE, FOTOGRAFOVÁNÍ 
 

Největší objem činnosti v oblasti grafiky tvoří návrhy, zpracování a tisk plakátů 

a pozvánek k výstavám, přednáškám a dalším prezentačním aktivitám organizace. 

Pravidelně jednou měsíčně jsou graficky zpracovány 3 strany s nabídkou akcí MGP 

pro periodikum vydávané magistrátem města Prostějov. K předmětovým i galerijním 

výstavám jsou graficky řešeny textové panely a popisky. K propagaci výstav na 

velkoplošných bannerech na budově muzea byly zpracovány podklady pro tisk 

profesionální agenturou. Pravidelně byly obměňovány a aktuálně doplňovány 

webové stránky organizace, z jednotlivých akcí organizace byla natáčena  

a zpracována videa a pořizována fotografická dokumentace. Podrobný výčet úkonů  

a rozdělení na jednotlivé pracovníky je uveden níže. 

(F. Spáčil) 

 sazba a grafická úprava dokumentů a brožur, úprava pro tisk, elektronickou 

prezentaci, archivování, 

 zpracování panelů – 6 ks,  

 zpracování měsíčních nabídek pro Radniční listy -  12 ks,  

 zpracování  měsíčních nabídek astronomického oddělení pro Radniční listy – 

12 ks,  

 zpracování čtvrtletní nabídky astronomického oddělení – 3 ks, 

 grafický návrh a tisk volné vstupenky, grafický návrh a tisk Pf – 1 ks,  

 návrhy a tisk plakátů A3 - 26 ks, 

 návrhy a tisk pozvánek – 19 ks, 

 návrhy a tisk plakátů astronomické oddělení A3 – 16 ks,  

 návrhy na bannery na budovu – 11 ks,  

 prezentace power point – 1 ks,  

 fotografování akcí muzea, dokumentů, objektů a jejich následná počítačová 

úprava pro tisk nebo elektronickou prezentaci,  

 skenování dokumentů, 

 zpracování textů k výstavám,  

 DTP zpracování tiskovin a informačních letáků,  

 návrhy a tisk interaktivních prvků pro děti,  
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 puzzle 5 ks, pexeso 2ks, omalovánky 14 ks, bludiště  2ks.   

 

(J. Ondra) 

 grafické práce na PC – úprava fotografií, skenování, úprava dokumentů  

a grafiky pro webovou prezentaci a sociální sítě (1. pololetí, pak předáno  

A. Zatloukalové),  

 pravidelná aktualizace webových stránek – aktualizace hlavní strany, 

výstavních a programových nabídek, informací, archivu akcí, dokumentů, 

kontaktů, otvírací doby a vstupného atd. – 127 aktualizací, 

 správa facebookového profilu MGP a Twitteru, aktualizace akcí, informací, 

fotografií a videí. 

 

(V. Horák) 

 úprava a tisk tiráže do expozice V. Jaškové,  

 zhotovení certifikátu pro edukátorky,  

 tisk textů a brožur na Výstavu P. Bezruč – Básníkovy stopy a zastavení,  

 tisk pomůcek pro edukátorky,  

 úprava obrazového materiálu pro M. Dokoupilovou,  

 skenování a úprava obrazového materiálu k panelům na výstavu Lide 

československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!,  

 pravidelné provádění korektur propagačních materiálů MGP. 
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15. INFORMATIKA 
 

Nedílnou součástí muzejní práce je i práce informatika. Této činnosti se věnuje jeden 

z historiků, některé práce jsou poskytovány dodavatelsky externími firmami.  

 

- pravidelná údržba a provoz ekonomického softwaru Pohoda a Pamica, 

- instalace nové verze ekonomického softwaru Pohoda, 

- pravidelná údržba systémů, dat (SW), 

- jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW), 

- řešení smlouvy s Konica – Minolta na pronájem multifunkčních zařízení, 

- 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, 

- doladění fungování zálohového serveru a pravidelná týdenní údržba zálohy 

dat, 

- správa e-mailových adres, 

- zajišťování audiovizuální techniky na akce MGP, 

- zajištění nákupu nové audiovizuální techniky a výpočetní techniky v rámci 

grantu z MK ČR, 

- opravy a přeinstalace operačních systémů u některých PC, 

- spolupráce při obsluze knihovnického systému Clavius, 

- asistenci při instalaci platebních terminálů. 

(v. Horák) 
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16. ZÁVĚR 
 

Rok 2018 nebyl pro muzeum a galerii v Prostějově nikterak šťastným rokem. Po 

odvolání ředitele nastalo velké bezvládí, bylo vypsáno výběrové řízení na post 

ředitele, ze kterého však nevzešel žádný vítěz, vedením byla posléze pověřena 

doktorka Gronychová, ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, která ve snaze o 

stabilizaci a narovnání situace, alespoň do únosné míry, odvedla velký kus práce. 

Přepracovala řadu vnitřních směrnic, díky úpornému vyjednávání se zřizovatelem 

získala nemalou finanční injekci, ukončila nevýhodné smlouvy s dodavateli  

a nahradila je finančně přínosnějšími. Zásadní krok učinila ve vztahu k ukončení  

doplňkové činnosti – provoz muzejní kavárny, který byl od samého začátku 

prodělečný, a zajistila pronájem prostor od měsíce listopadu 2018. V tomto měsíci 

také nastoupila nová ředitelka, která vyhrála druhé kolo výběrového řízení a situace 

v MGP začínala opět nabírat nový směr.  

Současně během roku probíhaly různé kontroly, které ne vždy skončili s příznivým 

výsledkem, což mělo také vliv na celkové klima organizace a práci muzejních 

pracovníků a jejich psychiku. Přes to všechno se však podařilo chod ve vztahu 

k veřejnosti zachovat v plném rozsahu, uskutečňovat plánované akce, výstavy, 

přednášky a plánovat akce na roky další. Pracovníci i přes ne vždy optimistickou 

náladu odvedli kus práce a patří jim za to dík.   

Závěr roku pak patřil sestavení výstavního plánu na rok 2019. Tento byl tvořen 

s ohledem na finanční situaci a možnosti a také s přihlédnutím na aktivitu 

jednotlivých zaměstnanců, kdy je třeba zefektivnit jejich zapojení do celkového běhu 

a dát jim příležitost ukázat, co v nich je. Všichni jsme si vědomi, že nás čeká velmi 

náročný rok. Rok 2019 bude o nových expozicích, tvorbě nových programů, realizaci 

plánovaných technických oprav a úprav, které zajisté přispějí k většímu nadšení  

a zapojení pracovníků do kolektivní práce, kdy všichni společně půjdeme cestou 

k naplnění cíle a tím zajisté je, tvořit muzejní a galerijní činnost, včetně práce 

astronomické na vysoké úrovni, která bude kladně hodnocena v očích návštěvníků  

a veřejnosti. 

 

Mgr. Soňa Provazová, ředitelka 
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Příloha č. 1 SWOT analýza 

     

Silné stránky: 

 umístění v centru náměstí, 

 dominantní renesanční budova, 

 reprezentativní rozsáhlé výstavní sály s horním přirozeným světlem,  

 budova Špalíčku s komorními klenutými sály, 

 snadná dostupnost z centra pěšky i městskou hromadnou dopravou, 

 zajímavé krátkodobé muzejní i galerijní výstavy pořádané až 12x ročně, 

 pestrá nabídka edukativních programů, 

 moderní stálé expozice ze sbírek muzea vztahující se k městu a regionu, 

 evidence sbírky v CES, 

 pracovníci a organizační struktura, 

 k muzeu patří jediná hvězdárna v Olomouckém kraji, 

 krásné prostředí hvězdárny v zeleni Kolářových sadů, 

 spřátelené kontakty na přední odborníky v oblasti astronomie, 

 fundované měsíční přednášky z oblasti astronomie, 

 příznivá cena vstupného, 

 možnost uplatnění slev. 

Slabé stránky 

 centrální budova muzea není bezbariérová, znevýhodnění handicapovaných 

občanů, 

 stálé expozice nejsou vybaveny haptickými ani interaktivními prvky, 

 nedostatek výstavního prostoru – většina exponátů je uložena v depozitářích, 

 neexistence zoologické a botanické expozice, 

 nejsou zpracovány průvodní texty k expozicím v českém, ani v žádném 

z cizích jazyků, 

 neexistence vysokého a vyššího školství ve městě, 

 sbírky nejsou digitalizovány, 

 špatné a nedostatečné vybavení restaurátorských pracovišť, 

 špatný stav depozitárních prostor, 
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 nedostatečný marketing a propagace, 

 zastaralé počítačové vybavení. 

Příležitosti 

 větší spolupráce s muzei a galeriemi nejen v Olomouckém kraji, 

 rozvoj zahraniční spolupráce, 

 rozvoj spolupráce v rámci cestovního ruchu – nabídka pro klienty okolních 

lázní (Slatinice, Skalka), 

 zaměření na sponzoring, fundraising a čerpání dotací, 

 po vybavení restaurátorských pracovišť poskytování poradenství a služeb       

za úplatu, 

 nová instalace expozice Petra Bezruče a  vybudování turistického odpočivadla 

v Kostelci na Hané, 

 přístavba nového depozitáře, 

 celková obnova a modernizace exteriéru i interiéru hvězdárny 

 

Ohrožení 

 rizika uložení sbírek v nedostačujících depozitárních prostorách s poruchovým 

klimatizačním systémem, 

 image nedynamické, uzavřené instituce, 

 menší přitažlivost návštěvy muzea v porovnání s jinými nabízenými 

možnostmi, 

 názor lidí, že bez tohoto typu kultury se obejdou, 

 malý podíl aktivních návštěvníků 18 – 25 let, 

 provoz muzea financován výhradně z dotací zřizovatele. 

 


