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Do nadcházejícího roku vstupujeme s optimismem. Na titulní list Plánu činnosti MGP 
pro rok 2023 jsme proto symbolicky zvolili pampelišku1. Fotografie byla pořízena spolu 
s kolekcí podmaleb na skle v rámci meziinstitucionální spolupráce s Vlastivědným 
muzeem v Olomouci a díky dotaci MKČR2 zdigitalizována. Vzhledem k tomu, že některé 
úkoly jsou pro naše muzeum dosud nové a průkopnické, nadcházející rok bude rokem 
plným dynamiky a usilovné práce navazující na rozpracované aktivity letošního roku, 
ve kterém jsme v mnoha směrech začínali tzv. od nuly. Kromě výše zmíněného 
projektu, jsme pro návštěvníky nechali natočit půlhodinový film o geologické expozici 
Kámen mluví, který upozorňuje rovněž na vybrané sbírkové předměty. Díky natáčení 
v exteriérech, si divák lépe vychutná souvislosti sbírkových předmětů v jejich nálezové 
situaci.3 Nové virtuální produkty včetně dvou krátkých reklamních spotů budou již na 
přelomu roků 2022/2023 dostupné na webových stránkách www.muzeumpv.cz a na 
portále e-Sbírky.cz. S každoroční pravidelností tak hodláme tímto způsobem postupně 
návštěvníkům zprostředkovávat různé kolekce našich fondů. V příštím roce bychom 
rádi požádali o dotaci na digitalizaci alespoň části podsbírky hodin. Do otevření nových 
expozic (expozicí hodin plánujeme), tak bychom získali k dispozici kvalitní 
fotodokumentaci, se kterou můžeme počítat při jakékoli prezentaci.   
Ve výrobě videí a krátkých filmů vidíme velký potenciál, jak nalákat k návštěvě muzea, 
nebo jak milovníkům historie a umění zprostředkovat příběhy sbírkových předmětů 
v teple domova (pro krajní případ uzavření muzeí či pro nemobilní a jinak 
handicapované skupiny). 
Pracovním tématem číslo jedna bude studium a shromažďování materiálu pro novou 
expozici věnovanou Jiřímu Wolkrovi a dalším osobnostem města Prostějov. Výstavní 
činnost považujeme z hlediska zaujetí návštěvníků za klíčovou, proto jsme navrhli 17 
výstavních projektů v sálech hlavní budovy a Galerie Špalíček. Část výstav vychází ze 
spolupráce s místními institucemi SŠDAM a ZUŠ Vladimíra Ambrose, část ze 
spolupráce s jinými subjekty města Prostějov i mimo něj, a část je navržena kolektivem 
pracovníků Útvaru odborných činností a Útvarem ředitelky. Novinkou ve výstavnictví 
MGP bude od příštího roku každoročně plánovaná prezentace zrestaurovaných 

                                                            
1 inv, č. 011373, Okenní výplň zámecké kaple v Hrubčicích, Nesení kříže, detail vitraje, nedatováno (foto 
Pavel Rozsíval, VMO). Pampeliška má v souvislosti s kulturními a společenskými jevy mnoho významů 
v pozitivním smyslu. Na pozadí již nastartovaných změn ilustruje naději v naplnění cílů prostějovského 
muzea. 

2 „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ 
pro rok 2022. Prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem:  
a) zhotovení digitální prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových 
informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění 
prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové 
prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu). 
 
3 „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ 
pro rok 2022. 1. Prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem: 
c) zpracování popularizačních videí k stálé muzejní expozici geologie „Kámen mluví aneb geologie 
Prostějovska“ a k vybraným 7 sbírkovým předmětům na webu muzea s propojením na webový portál 
eSbírky.cz 
 



3 
 

sbírkových předmětů z našich sbírek, a to externími specialisty i interními zaměstnanci 
– restaurátory a konzervátory. Prvním vybraným předmětem je hřbitovní kříž Kateřiny 
Breslové ze Smržic z roku 1832, který byl dlouhodobě ve špatném stavu a zároveň 
patří k ojedinělým sbírkovým předmětům v celostátním měřítku. Tento kříž nebyl 
v prostějovském muzeu nikdy vystavován, nicméně od roku 2013 je v rámci 
dlouhodobé zápůjčky umístěn ve stálé národopisné expozice Od kolébky do hrobu ve 
Vlastivědném muzeu v Olomouci. Po náročném restaurování v roce 2022 hodláme 
tento sbírkový předmět během února až dubna vystavit v prostějovském muzeu spolu 
s dalšími dochovanými hřbitovními kovovými schránkami. Kříž Kateřiny Breslové potom 
opět umožníme prezentovat ve VMO ve zmíněné stálé expozici. Mezi výstavy, které 
budou z velké míry zaměřeny na naše sbírkové předměty patří Dvanácte vrchů ten 
strom má, Příběh železa a Muzeum o muzeu / 130. výročí a Karel Dostál Lutinov. 
Poměrně velkolepý prostor hodláme věnovat galerijním výstavám a uměleckým 
osobnostem širšího regionu. V roce 2023 by oslavil 100. výročí narození Bohumil 
Sekanina. Připomenutí jeho tvorby souvisí s významným souborem jeho děl, které 
MGP vlastní. Významné jubileum 70 let oslaví olomoucký výtvarník Jan Jemelka. Jeho 
dosud nevystavovaná díla budou doplněna rovněž dosud neprezentovaným souborem 
návrhů vitráží pro Obecní dům v Prostějově4. Další jubileum, 77 let moravského řezbáře 
Miroslava Srostlíka oslavíme průřezem jeho tvorby na podzim. Očekáváme zájem 
návštěvníků o výstavu jedenácti soutěžních architektonických návrhů na podobu nové 
hvězdárny, která bude dlouhodobě přístupná na této budově po celý rok. 
V září 2023 bude naše instituce spolupořadatelkou a hostitelkou valného shromáždění 
a třídenní celostátní konference České národopisné společnosti. Nabídku jsme přijali 
na základě výběru PhDr. Jiřího Woitsche, Ph.D. z Etnologického ústavu AV ČR a PhDr. 
Martina Novotného, Ph.D. z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.  Půjde o 
rozsáhlou akci s celkovým počtem účastníků až cca 80 osob. 
V nadcházejícím roce máme záměr na základě zpracovaného Stavebně historického 
průzkumu hlavní budovy MGP – staré radnice zahájit dialog se zástupci Statutárního 
města Prostějov v záležitosti postupné rekonstrukce památky, pro nás nejpalčivějšího 
problému s přízemím, kde se v současnosti nachází depozitáře. V závislosti na tom, co 
SHP odhalí, bychom potřebovali zavést vodu do II. NP, kde nutně plánujeme zařídit 
edukační hernu a časem hodláme otevřít kavárnu/čajovnu s prodejnou. Dosavadní 
absence sociálního zařízení v přízemí by při plánovaných a zvýšených aktivitách čím 
dále více komplikovalo pobyt návštěvníkům i zaměstnancům. Budeme pokračovat 
v návrzích a zhotovování chybějících propagačních předmětů, jejichž potřeba se čím 
dál více ukazuje jako nepostradatelná. 
Pro návštěvníky budeme kromě výstav pravidelné pořádat muzejní kvízy zaměřené na 
naše sbírky, osobnosti Prostějovska, tradice a další zábavná i naučná témata. Máme 
v plánu také rukodělné workshopy s vazbou na velikonoční a vánoční období a cyklus 
přednášek v hlavní budově i na Hvězdárně. Rovněž se tradičně zapojíme do celostátní 
akce AMG Muzejní noc. Již po druhé budeme partnery Městskému divadlu Prostějov 
na rovněž celostátní akci Noc divadel, která se koná pravidelně v listopadu. Úplně nově 
zahájíme spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum, od níž si slibujeme 
                                                            
4 Zakázku pro Statutární město Prostějov vytvořil autor v roce 2016, z důvodu změny postoje investora, který se 
přiklonil k vytvoření repliky původního vzhledu a k realizaci nedošlo. 
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profesionální spolupráci při zaznamenávání vzpomínek pamětníků historických událostí 
s vazbou na město Prostějov a jeho region.  
V souladu s právě vydanou novou Koncepcí kultury Olomouckého kraje na léta 2022–
2029 budeme podporovat živé kulturní dědictví. 
 
Hospodaření 

Rozpočet muzea pro rok 2023 bude ovlivněn již existujícími opatřeními vlády 
z letošního roku, které vyplynuly z válečného konfliktu na Ukrajině. V důsledku 
nekontrolovaného růstu cen všech komodit bude rozpočtové období příštího roku 
vykazovat opět velkou zranitelnost pro vyrovnané hospodaření. Zůstatky na rezervním 
a investičním fondu jsou vyčerpány.  Jsme závislí na rozpočtovaném vstupném do 
výstavních prostor, akcí na všech budovách a edukační činnosti. V tomto směru se nám 
daří výsledky hospodaření od roku 2022 zlepšovat a obdobný trend očekáváme i 
v nadcházejícím roce.  Bohužel dotační program Ministerstva kultury „Program 
udržitelnosti pro muzea II“ skončil a nový nebyl vypsán. Po opravě klimatizace ve 
výstavních sálech TGM a depozitáře Lidická v roce 2021 došlo v roce 2022 k reálnému 
navýšení spotřeby energií, tak jak jsme to ostatně již vloni předpokládali, a tudíž 
s největší pravděpodobností bude tato situace neměnná i v budoucnu. V rámci 
úsporných energetických opatření jsme vydali směrnici O efektivním hospodaření 
s energiemi v Muzeu a galerii v Prostějově, kterou se budeme řídit letos i v 
následujících letech, zvláště pokud se situace bude v tomto směru vyvíjet stále 
negativně. Do budoucna se budeme snažit o takový typ investic na opravách majetku, 
který bude efektivitu energetických úspor zvyšovat a bude přínosný v režimu 
udržitelnosti.  
Celkový návrh rozpočtu na rok 2023 (který jsme sestavovali v červnu 2022) činí 
24 051 000,- Kč. S ohledem na velký nárůst cen, který se dosud nezastavil, nemůžeme 
přesně odhadnout vyrovnanost rozpočtu. Nedílnou a jedinou rozpočtovanou položkou 
je vstupné, které má vzestupnou tendenci (rok 2021: 248 000 Kč, předpoklad pro rok 
2022: 320 000,- Kč. Domníváme se, že rozpočtovanou částku 350 000,-Kč v roce 2023 
překonáme.  
Jsme si vědomi, že fungování naší instituce pouze z dotací a námi tvořeného zisku není 
dlouhodobě udržitelné, a proto se snažíme aktivně vyhledávat dotační tituly MK ČR i z 
evropských fondů, což činíme v součinnosti se svým zřizovatelem. Ekonomické 
oddělení má kromě běžné, velmi náročné agendy za úkol spolupracovat při získávání 
mimorozpočtových zdrojů zejména v oblasti administrace žádostí o dotace a také jejich 
následné vyúčtování. 
Plánovaný limit mzdových prostředků na pokrytí zákonných nároků zaměstnanců ve 
výši 16 639 000,-Kč je o 2 418 000,-Kč vyšší než v předchozím roce, na zvýšení mělo 
vliv zvýšení mezd od 1.9.2022.  
Do plánované částky věnované provozu ve výši 5 215 000,-Kč se promítlo především 
zvýšení cen energií, na které jsme reagovali navýšení spotřeby PHM. Naší prioritou je 
uspokojování potřeb návštěvníků prostřednictvím prezentace, což je příčinou šetření 
v ostatních položkách rozpočtu. Z důvodu úspor cestovného budou odborní pracovníci 
na jednodenní i vícedenní služební cesty vysíláni v omezeném počtu a při účasti na 
seminářích a konferencích budou preferováni přednášející zaměstnanci. Při volbě 
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seminářů a konferencí budou mít přednost ty, které vyplývají ze zákonných povinností 
(CES, digitalizace sbírek, památkový zákon, autorský zákon). Školení a vzdělávání se 
obecně bude odvíjet od finančních možností rozpočtu organizace.  

 
Plánovaná částka na odpisy 1 634 000,-Kč se stoprocentním odvodem v letošním roce 
pro nás bohužel znamená, že nemůžeme z odpisů realizovat menší opravy.  
 
Plánované investiční akce 

Prostějovské muzeum čekají, jak už jsme predikovali vloni, dvě rozsáhlé akce. První je 
stavba nové hvězdárny, pro kterou má být v příštím roce zpracována projektová 
dokumentace. Druhou velkou akcí by mělo být rozhodnutí o novostavbě (současné tzv. 
staré části) depozitáře Lidická. Další velmi sledovanou a pečlivě připravovanou akcí 
bude rekonstrukce výstavního sálu a příprava nové expozice J. Wolkera a dalších 
osobností Prostějovska (podání žádosti do ITI Olomoucké aglomerace se uskutečnilo 
v listopadu 2022). S tím souvisí i další dvě plánované investice, kterými jsou nová 
klimatizace a rekonstrukce kamerového systému. 
Poslední naplánovanou investicí je Nové úložiště a zálohování dat. Tento investiční 
záměr je pro nás velmi důležitý a zásadní, neboť objem dat se neustále zvyšuje. 
 

 č. žádanky Název investiční akce 
1.  2020/00464 Realizace projektu rekonstrukce Hvězdárny 
2.  2020/00267 Příprava a realizace projektu na novostavbu staré části 

depozitáře Lidická 
3.  2022/00831 Rekonstrukce výstavního sálu a tvorba nové expozice J. 

Wolkera a dalších osobností Prostějovska 
4.  2022/00515 Klimatizace výstavní sály TGM 
5.  2022/00516 Rekonstrukce kamerového systému 3. NP. výstavní sály 
6. 2022/00642 Nové uložiště a záloha dat (pro všechny budovy MGP) 

 

Personální zabezpečení 

Muzeum má daný limit průměrných přepočtených pracovníků 30,5. Ten bude od 1. 1. 
2023 beze zbytku naplněn, obsazena bude i pozice zástupu za MD, kdy tým odborných 
pracovníků hodláme posílit kurátorkou na galerijní výstavy, která bude spojena 
s agendou fotoarchivu. V současné situaci bychom potřebovali ještě dvě pracovní 
pozice, kterými jsou projektový manager a IT pracovník. Tyto pozice budou pro 
rozvíjející se chod organizace čím dále více potřebné. Zkušenost s přidělováním těchto 
specifických profesí kmenovým zaměstnancům ukazují, že dotyčný kurátor nemá 
dostatek prostoru na vlastní práci se sbírkou. Externí služby odborníků zmíněných 
profesí jsou finančně náročné.  
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II. PŘEHLED ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  

Na základní činnosti se podílí všechny útvary MGP.  

 
1. Sbírky 

Pokračování v akvizici sbírkových předmětů a doplňování sbírek: bude probíhat 2x 
ročně pravidelné zasedání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost. Všichni odborní 
pracovníci připraví podklady k nabídkovým listům.  
 
1.1 Evidence  
1.1.1. Chronologický zápis 
Evidence nových přírůstků MGP v I. a II. stupni se realizuje v programu BACH. Každý 
kurátor sbírkových předmětů zapisuje evidenční karty, provádí jejich kontrolu, tisk a 
následnou archivaci. Předpokládaný odhad nově zapsaných sbírkových předmětů do 
sbírek MGP bude 1000 kusů. 
 
1.1.2. Systematický zápis 
V roce 2023 bude v rámci patnácti podsbírek MGP spravovaných kurátory ÚOČ 
zapsáno do systematické evidence cca 3000 kusů sbírkových předmětů. 
 
1.2. Inventarizace 
Od roku 2023 začíná nové desetileté období inventarizace podle zákona o sbírkách. V 
roce 2023 se uskuteční plánovaná inventura v rozsahu 10 %. Inventarizaci sbírek 
provádí komise složené z kurátorů jednotlivých podsbírek.  Každá komise má 
standartně tři členy.        
 

Podsbírka  10 % inventura = 
počet kusů 

Kurátor 

Písemnosti a tisky 255 J. Huška 
Literární památky 1229 J. Huška 
Fotografie 1753 J. Huška 
Historická 224 F. Gregor, V. Horák, J. 

Huška  
Etnografie 628 H. Holásková 
Numizmatická 787 V. Horák 
Botanická 369 P. Koutná 
Archeologická 30 021 B. Veselá 
Všeobecná geologie 16 V. Jašková 
Paleozoologická 174 V. Jašková 
Paleobotanická 35 V. Jašková 
Mineralogická 45 V. Jašková 
Petrografická 139 V. Jašková 
Výtvarné umění 744 V. Schmittová 
Uměleckoprůmyslové práce 296 V. Schmittová 
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1. 3. Akvizice  
Všichni odborní pracovníci budou připravovat podklady ke svým nabídkovým listům.  
Kurátoři budou sledovat nabídky v internetových dražbách a antikvariátech. V každém 
pololetí bude zasedat Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (nákupní komise), která 
bude schvalovat předložené akviziční nabídky.            
 
1.4. Restaurování a konzervace, preparace  
Odborní pracovníci ve spolupráci s konzervátorkami pravidelně kontrolují aktuální stav 
všech sbírkových předmětů. Pracoviště konzervátorského a restaurátorského oddělení 
má stabilně tři zaměstnance. Práce třech konzervátorek/restaurátorek bude v příštím 
roce spočívat v pravidelné odborné konzervaci sbírkových předmětů dle požadavků 
odborných pracovníků – správců sbírek a dle pokynů ředitelky organizace. Přednostně 
jsou konzervovány předměty vybrané k výstavám, zápůjčkám a dle aktuálního stavu 
sbírkového fondu. Bude dokončeno restaurování kolekce podmaleb na skle (10 ks 
z celkového počtu 114).  Externí restaurování sbírkových předmětů: - využití dotačních 
programů MK ČR: ISO II/D-c a ISO II/D-b. Spolupráce s Vyšší odbornou školou 
restaurování v Brně (restaurování zrcadla z podsbírky Uměleckoprůmyslových prací), 
Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a soukromými restaurátory (vypracování 
návrhů na restaurování včetně dílčích rozpočtů. Hodláme se soustředit na předměty v 
havarijním stavu a dále ucelené kolekce lidového malovaného nábytku, slohového 
nábytku, cechovních truhlic, archeologických nádob a vybraných olejomaleb.  Dne 11. 
11. 2022 jsme podali žádost na MKČR v programu Integrovaný systém ochrany 
movitého kulturního dědictví II – podprogramu D – preventivní ochrana před 
nepříznivými vlivy prostředí (ISO II/D). V rámci tematických okruhů jde o: 
1. ISO II/D-c Náročné restaurování, konzervování a preparování – restaurování: obrazu 
„Přibíjení Krista na Kříž“ od F. A. Sebastiniho (inv. č. Oa 531) a „Cesta Krista na Kalvárii“ 
od anonymního lidového tvůrce (inv. č. Oa 387).  
2. ISO II/D-b Vybavování depozitářů a stálých expozic – nákup archivních herbářových 
krabic, kartotéky, obálky na pohlednice, ph-neutrální balicí papír, obálky na negativy. 
      
1.5. Digitalizace  
Digitalizace se v naší instituci uskutečňovala zatím nesystematicky a neorganizovaně, 
fotografie sbírkových předmětů byly pořizovány kmenovým zaměstnancem, který 
nebyl profesí fotograf a jejich kvalita nebyla dostatečná. Po jeho odchodu z instituce 
budeme pořizovat digitalizáty sbírkových předmětů externě, převážně ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem v Olomouci. Skenování materiálu listinné povahy budou řešit 
pověření pracovníci ÚOČ (J. Huška) na pracovišti v nové části depa Lidická, které 
disponuje příslušným vybavením (velkoformátové skenovací zařízení Atlas „S2“; 
digitální fotoaparát je součástí skeneru, ale byl zakoupen o něco dříve). V roce 2023 
má být vypracována našim zřizovatelem Olomouckým krajem koncepce digitalizace a 
vnitřní směrnice k jejímu uskutečňování pro příspěvkové organizace – paměťové 
instituce. Dlouhodobě nám chybí vlastní prostory pro fotoateliér. Každý kurátor sbírek 
vytipuje v příštím roce předměty k digitalizaci za svou podsbírku. Toto bude následně 
uvedeno do souladu s vytvořenou koncepcí digitalizace. V příštím roce bude 
dokončena letos započatá digitalizace nálezu Hrubčice v podsbírce Numizmatická (868 
kusů V. Horák) a části podsbírky Fotografií (inv. č. 4603 až 4804, J. Huška).   
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V rámci grantu VISK 6 žádáme v roce 2023 o digitalizaci následujících rukopisů 
z podsbírky Písemnosti a tisky (J. Huška):  

Sbírka právních předpisů a normálií prezidenta rady nad apelacemi Ignáce 
Karla hraběte ze Šternberka z 90. let 17. století, signatura 1644.  

 
Modlitební knížka, rukopis, 18. století, signatura 393/154. 

 
1. 6. Další práce se sbírkami  
Bude probíhat pravidelná kontrola a údržba sbírkových předmětů v expozicích a 
depozitářích. Dojde k dokončení stěhování sbírkových předmětů z podsbírky 
etnografická, konkrétně kolekce majoliky, kameniny, nádoby, textilu, šicích strojů a 
plastik (z depozitáře a chodby II. NP. hlavní budovy MGP na novou část Lidická, celkem 
půjde cca o řádově stovky kusů). V evidenci etnografie budou muset být provedeny 
související opravy v lokacích (H. Holásková). Běžná agenda všech kurátorů zahrne 
vyhledávání sbírkových předmětů pro účely zápůjček, studia a prezentace. S tím je 
spojeno vypracovávání potřebných dokumentů – výpůjčních smluv nebo badatelských 
listů. 
 
 
1.7. Centrální evidence   
V roce 2023 se dvakrát ročně uskuteční chronologický zápis sbírkových předmětů do 
evidence CES v návaznosti na předchozí akviziční činnost tvořenou převážně nákupy, 
dary, vlastním sběrem, vlastní vědecko-výzkumnou činností a nabytím dle § 23 A) 
zákona č. 20/1987 o státní památkové péči. Nabytím se rozumí převod archeologického 
materiálu z Ústavu archeologické památkové péče (ÚAPP Brno, pracoviště Prostějov) 
a Archeologického centra Olomouc.   
 
1.8. Nájem a výpůjčky  
Na rok 2023 plánujeme devět galerijních výstav, které budou sestávat z uměleckých 
děl a prací umělců regionálního i nadregionálního významu: 
Miloň Novotný – Mezi námi lidmi z Leica Gallery Prague  
Bohumil Sekanina. 100. výročí od narození 
Jan Jemelka. Grafiky a vitráže 
Robert Vano. 70. výročí narození 
Kamil Lhoták – grafika a kresba 
Miroslav Srostlík. Průřez tvorbou. 77. výročí narození 
Součástí těchto výstav bude pravidelná prezentace prací absolventů Střední školy 
designu a módy v Prostějově (během roku 2x) a Základní umělecké školy Vladimíra 
Ambrose v Prostějově. 
 
K převzatým negalerijním výstavám patří:  
Příběh železa (Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně) 
Dvanácte vrchů ten strom má (Etnografický ústav MZM, Brno) 
Když příroda spí (Muzeum Vyškovska)  
 
První dvě výstavy budou doplněny sbírkovými předměty z našich fondů. 
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1.9. Depozitáře  
Od jara roku 2021 všichni kurátoři pod vedením vedoucího ÚOČ (do 31. 8. Mgr. V. 
Horák, od 1. 9. Mgr. J. Huška) zpracovali požadavky na nový depozitář Lidická. Na 
základě výzev ze strany Ing. D. Střelcové z odboru investic Olomouckého kraje a 
Ateliéru Polách&Bravenec s.r.o. spolu s ředitelkou, ekonomkou a vedoucím provozního 
útvaru budeme nadále konzultovat a doplňovat potřebné podklady. V příštím roce 
očekáváme zpracování projektové dokumentace. Budova je navržena třípodlažní a 
měla by kapacitně vyhovovat všem požadavkům pro současné a moderní uložení 
sbírek. 
 
1.10. Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám  
Nadále bude vedena tzv. pomocná evidence předmětů, které nejsou zapsány v CES.    
 
1.11. Knihovna  
V následujícím roce bude knihovna nadále plnit všechny své funkce, které ji ukládá 
zákon o knihovnách č.257/2001 Sb. Prioritou zůstává zkvalitnění a zefektivnění služeb, 
přizpůsobení se aktuálním potřebám uživatelů a profesní růst pracovníků, zejména v 
oblasti využití webových aplikací v informačním vzdělávání, informační a rešeršní práci, 
prezentační dovednosti, účasti na seminářích a konferencích knihovníků muzeí a galerií 
a aktivní spolupráce s ostatními knihovnami a spřízněnými organizacemi. Důležitou 
činností knihovny je akvizice – doplňování fondu systematickým nákupem, sběrem, 
dary a pravidelnou výměnou mezi institucemi. Fond je tvořen především publikacemi 
týkajícími se našeho regionu, odborné literatury a periodik. Dokončení započaté 
pravidelné revize celého knihovního fondu a automatizace knihovny pomocí knihovního 
systému Clavius. Budou pravidelně sledovány klimatické a skladovací podmínky v 
depozitáři, aby se zamezilo degradaci knihovního materiálu. Vedení záznamů vlhkosti 
a teploty. V roce 2023 také proběhne důležitý projekt digitalizace, v jehož rámci dojde 
i ke zpracování historických knih a dokumentů a jejich zpřístupnění v digitální podobě 
(online katalogu). Ve spolupráci s V. Schmittovou bude vypracován seznam publikací 
ve fondu MGP, které obsahují ex libris (cca 100 kusů z celkového počtu 500 kusů). 
 

2. Věda a výzkum 
 

Plánovaná výzkumná a vědecká činnost Útvaru ředitelky: 
Mgr. Veronika Hrbáčková: Ředitelka MGP je řešitelkou a hlavní garantkou projektu 
Tradiční úprava hlavy. Úvazy tištěných šátků na Hané. Práce na projektu probíhají 
v součinnosti a pod záštitou Vlastivědného muzea v Olomouci.5 V roce 2022 zaštiťující 
organizace VMO, jako Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu požádalo o 
dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v programu „Kulturní aktivity“ v oblasti 
podpory tradiční lidové kultury v České republice na rok 2023. Půjde o druhou a 
závěrečnou etapu výzkumu k hanáckým šátkům. V případě schválení dotace MK ČR 
by mělo VMO na konci roku vydat publikaci. 
 
Plánovaná výzkumná a vědecká činnost Útvaru odborných činností: 

                                                            
5 První etapa projektu s výzkumem proběhla v roce 2021 (žádost byla podána v roce 2020). 
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RNDr. V. Jašková: V rámci geologického průzkumu Prostějovska uskutečňuje 
dlouhodobé sledování geologických lokalit různého stáří, revize jejich současného 
stavu a sběr dokumentačního materiálu za účelem doplnění muzejní sbírky. Získané 
informace a fotodokumentace jsou zařazovány do Katalogu geologických lokalit 
Prostějovska.  

Sedimenty mladších třetihor ve výplni karpatské předhlubně jsou průběžně 
sledovány na několika známých i nově objevených lokalitách. Z Otaslavic a Skalky 
pocházejí organogenní sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši. V 
Kelčicích probíhá průzkum známé lokality Taliánka (Taliánská skála), kde byly zjištěny 
organogenní sedimenty s faunou hřebenatek, ústřic a dalších měkkýšů. Další lokalita u 
Kelčic s jiným typem sedimentu byla označena jako (Kelčice-Hájek). Dalšími 
neogenními lokalitami, které budou sledovány, jsou pískovce a vápence s velkými 
mechovkami u Přemyslovic, jíly s lasturami ústřic a korály u Drysic a Lulče, a pískovce 
a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši u Určic. Od roku 2020 probíhá průzkum 
organogenních vápenců s faunou ústřic, hřebenatek a ježovek na neogenní lokalitě 
Ondratice (Kopaniny).  Další neogenní lokalitou, v jejímž průzkumu nadále pokračuje, 
je lokalita Seloutky (u kapličky sv. Šebestiána). Výskyt pískovců a slepenců s faunou 
hřebenatek a dalších mlžů a rourkami červů byl ověřen kopanou geologickou sondou 
(2004). V roce 2021 byl nedaleko původní lokality objeven úplně jiný typ sedimentu – 
jedná se pískovce s lasturami ústřic. Nalezeny byly také podložní spodnokarbonské 
droby s ichnofosiliemi r. Gastrochaenolites.  

Průběžně bude provádět revize a fotodokumentace aktuálního stavu 
geologických lokalit různého stáří na Prostějovsku (od prekambria po neogén). 
Pozornost je věnována zvláště nejvýznamnější paleontologické lokalitě devonských 
vápenců se zkamenělinami korálů, stromatopor, měkkýšů, mechovek, trilobitů a další 
fauny u Čelechovic na Hané (Růžičkův a Státní lom).  

Spolupracovat se studenty přírodovědných oborů při přípravě bakalářských a 
diplomových prací, badateli a zájemci o geologii Prostějovska (vyhledání odborné 
literatury, vyhledání vzorků hornin a zkamenělin, spolupráce také při terénním výzkumu 
atd.), průběžné vyřizování badatelských dotazů týkajících se geologie Prostějovska.  
Mgr. V. Schmittová: Pracovat s podskupinou grafiky; rozčlení ji na volnou a užitou 
grafiku a zpracuje dle technik, datace, autorství. Vytvoří samostatnou skupinu exlibris. 
Bude spolupracovat s knihovnicí P. Hubáčkovou při vytvoření evidence exlibris, která 
jsou součástí knih v knihovním fondu a ve spolupráci s ostatními kurátory, kteří mají ve 
sbírkách exlibris.  
Mgr. B. Veselá: Bude se podílet na projektu Výzkum opevněného areálu Brněnky a 
jejího zázemí ve VÚ Březina vedeného doc. Martinem Golcem, Ph.D. (Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci) ve spolupráci s Mgr. Zuzanou Golec Mírovou 
(Univerzita Karlova v Praze) a PhDr. Pavlem Fojtíkem (Ústav archeologické památkové 
péče Brno). 

Studovat prameny z Prostějovska a blízkého okolí k připravované výstavě o 
železe, která se uskuteční v roce 2023. Podílet se na tvorbě aktualizací a průběžného 
doplňování nových archeologických lokalit do Státního archeologického seznamu, 
jehož řešitelem je Národní památkový ústav.  

Spolupracovat na projektu Archeologická mapa ČR, který realizuje pro Moravu 
a Slezsko Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno. 

V rámci tematicky širokého a dlouhodobého úkolu Pravěké a středověké 
osídlení Prostějovska jsou volena jednotlivá dílčí témata pro kratší období nebo pro 
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blíže vymezené území. Bude spojovat jednotlivé starší sbírkové celky s amatérskými 
spolupracovníky a na základě tohoto propojení s mapovat dějiny archeologického 
bádání na Prostějovsku.  

V rámci projektu preventivní archeologie bude podchycovat jednotlivé 
amatérské spolupracovníky na bázi preventivních detektorových průzkumů. 
Spolupracovat s Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i., pro něž je 
koordinátorem v Olomouckém kraji Archeologické centrum Olomouc.  

Pravidelně doplňovat fotografické dokumentace archeologických lokalit v terénu 
na území Prostějovska a spolupracovat s univerzitami a dalšími vědeckými pracovišti v 
rámci přípravy nálezových celků, zpráv o nálezech či regionální literatuře k jednotlivým 
tématům či daným lokalitám.  

Poskytovat konzultace k archeologickým lokalitám a sbírkovým předmětům z 
archivu a sbírek Muzea a galerie Prostějově. 

Pokračovat ve zpracovávání archivu nálezových zpráv MGP o archeologických 
nálezech a výzkumech z katastrů okresu Prostějov. Především z hlediska označení 
dokumentů ze složek jednotlivých katastrů číselnou řadou, aby nemohlo dojít k záměně 
či ztrátě. 
Mgr. Václav Horák: Zpracuje numismatické podsbírky a využije jejich potenciálu k 
publikování dílčích souborů předmětů (depotů), které dosud nebyly veřejnosti 
představeny. 
Hrdelní soudnictví v Prostějově v raném novověku je výzkumem, který má za cíl 
správnou interpretaci nálezu základového kříže šibenice na nám. T. G. Masaryka, jenž 
byl učiněn při rekonstrukci náměstí. Archeologickou část garantuje PhDr. Pavel Fojtík 
z ÚAPP Brno, z pracoviště v Prostějově. 
Mgr. Filip Gregor: Připraví dokumentaci k expozici Jiřího Wolkera (2024) a připraví 
scénář k židovské expozici, která je v plánu na rok 2026. Zpracuje scénář k venkovní 
výstavě Husserl 23. Připraví studie o J. Wolkerovi do kolektivní monografie, jejíž vydání 
je plánované na počátek roku 2024. Bude pracovat na obnově dvou expozic v místních 
objektech, kterými jsou prostějovská synagoga a modlitebna v Templu.  A také na 
rekonstrukci Zaniklé zahrady života, která je součástí nového židovského hřbitova. 
Rozšiřovat databázi prostějovských Židů, komunikovat s pamětníky ze zahraničí. 
Realizovat archivní výzkum k plánovaným výstavním projektům s židovskou tématikou 
a tématu vztahujícímu se k rodině Lančíkových.  
Mgr. Jakub Huška: Vypracuje archivní rešerše k výstavě o dějinách MGP. Bude 
spolupracovat na celokrajském projektu Cechovních památek Olomouckého kraje a 
sepíše úvodní kapitoly k připravovanému katalogu. Bude navazovat spolupráci 
s Archivem hlavního města Prahy (PhDr. J. Smržem) a přepravovat budoucí kolokvia 
či workshopu k tématu cechů a řemeslnictva.  Připravovat rigorózní práce na téma 
Řemeslnictvo na Moravě: 1500-1900.       
 
3. Prezentace 
3.1.1.Publikační činnost:   
Odborní pracovníci se zapojí do přípravy kolektivní monografie věnované osobnosti J. 
Wolkera, která by měla vyjít na začátku roku 2024. Na vydání publikace budeme na 
začátku roku 2023 žádat finanční prostředky z dotačního programu Podpora projektů 
zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 
Ministerstva kultury České republiky.  
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3.1.3. Odborné studie: 

- studie věnovaná hospodářské politice habsburské monarchie v 18. století, která 
bude publikována v recenzovaném časopise Cornova č. 1/2023 (J. Huška) 

- historiografická studie o ceších a řemeslnících (J. Huška) 
- Dějiny Pavlovic u Kojetína (kapitola věnovaná pravěkému období, B. Veselá) 
- Příspěvky do Přehledu výzkumů Archeologického ústavu AV ČR Brno (B. 

Veselá)   
3.1.4. Popularizační články budou vydávat všichni odborní pracovníci:   

- informace o aktuálních akcích a výstavách do Prostějovských radničních listů a 
časopisu Krok (Kulturní revue Olomouckého kraje). 

- Vypracování textů předmět s příběhem pro web MGP do sekce Sbírky/Za 
dveřmi pro potřeby on-line prezentace muzejních sbírek. 

 
3.1.5. Nová média a technologie  
 
3.2.1. Krátkodobé výstavní projekty   
Výstavní plán tvoří výstavní komise ve složení ředitelky V. Hrbáčkové, tiskové mluvčí 
M. Hamzové, vedoucího útvaru odborných činností J. Hušky a odborných kurátorů V. 
Jaškové a V. Horáka. Kurátory výstav jsou kromě odborných pracovníků ÚOČ rovněž 
ředitelka MGP a tisková mluvčí, zástupkyně ředitelky.   
Na konci ledna budou deinstalovány krátkodobé výstavy přecházející z roku 2022, 
zápůjčky budou vráceny subjektům (autorům) nebo příslušným institucím:  
 
Kunstkamera Jana Švankmajera / do 8. 1. 2023 / V. Hrbáčková 
Miroslav Wagner: kresby a pastely (80 let výročí narození) / do 29. 1. 2023/ M. Hamzová 
Broučci. Pohádka pro malé a veliké děti /do 29. 1. 2023/ V. Hrbáčková 
Nikdy to nevzdám! Životní zápasy Františka Doležela (1900-1972) / do 2. 2. 2023/ V. 
Schmittová  
 
Na rok 2023 máme v plánu na dvou budovách MGP 17 výstavních projektů, z nichž dva 
sdružují dvě tematicky příbuzné výstavy (Restaurovaný kříž ze Smržic + Dvanácte 
vrchů… a Když příroda spí + Vánoční stromky. Inspirace přírodou).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vernisáž Termín 
výstavy 

Kurátor 
externí/ za 
MGP 

Název 
výstavy 

Instalace Žádost o 
záštitu 

19. 1. 2023 20. 1. – 5. 2.  M. Hamzová 
(MGP) 

Klauzurní 
práce 
SŠDAM 

W/H  

 9. 2. 2923 10. 2. – 23. 
4.  

V. Hrbáčková 
(MGP) 

Restaurovaný 
kříž + 
Dvanácte 
vrchů ten 
strom má 

Levé sály Z 

 16. 2. 
2023 

17. 2. – 30. 
7. 

V. Jašková 
(MGP) 

Příběh železa Pravé sály Z 
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 16. 2. 
2023 

17. 2. – 7. 5.  J. Huška 
(MGP) 

Muzeum o 
muzeu / 130. 
výročí 

W/Hodiny Z 

 23. 2. 
2023  

24. 2. – 28. 
5. 

V. Schmittová 
(MGP) 

Bohumil 
Sekanina 

Špalíček Z 

 27. 4. 
2023. 

28.4. – 3. 9. M. Hamzová 
(MGP) 

Jan Jemelka. 
Grafiky a 
vitráže 

Levé sály Z 

 11. 5. 
2023 

12.5. – 28. 5 Ž. Svobodová 
(MGP) 

SŠDAM W/H  

1.6.2023 1. 6. – 
25. 
6.  

Ž. Svobodová 
(MGP) 

ZUŠ W/H  

2. 6. 2023 3. 6. – 2. 7. 
3. 7. 
deinstal. 

M..Skřivánek/ 
Ž. Svobodová 
(MGP) 

Robert Vano  Špalíček Z 

3. 8. 2023 3. 8. – 
8. 
10.  

M. Hamzová 
(MGP) 

Miroslav 
Srostlík 

Špalíček Z 

14. 9. 2023 15. 9. – 22. 
10. 

M. Hamzová 
(MGP) 

Festival 
současného 
umění 

W/H/ Levé 
sály 

Z 

19. 
10.2023 

20. 10. – 
leden 2024 

J. Huška 
(MGP) 

Miloň 
Novotný, 
fotografie 

Špalíček  

26. 
10.2023 

27. 10. -
konec 
ledna 2024 

Špaček/ M. 
Hamzová 
(MGP) 

Kamil Lhoták Levé sály Z 

 2. 11. 
2023 

3. 11. – 
únor 24 

Muzeum 
Vyškovska/ P. 
Koutná 
(MGP)  

Když příroda 
spí + Vánoční 
stromky. 
Inspirace 

Pravé sály  

 9. 11.2023 10. 11. – 24. 
1. 2024 

V. Horák, V. 
Schmittová 
(MGP) 

Karel Dostál-
Lutinov 

W/H Z 

 

Z / žádost o záštitu primátora Statutárního města Prostějov   

Restaurovaný kříž ze Smržic / Dvanácte vrchů ten strom má / 10. 2. – 23. 4. 2023/ V. 
Hrbáčková, H. Holásková 
 
Jde o dvě výstavy, které se tematicky doplňují. První je autorská, navržená ředitelkou 
MGP a v ní prezentované (zrestaurované) sbírkové předměty, s výjimkou jednoho 
(zápůjčka z Muzea Kroměřížska), budou z vlastních sbírek. Jeden z křížů – hřbitovní 
kříž Kateřiny Breslové ze Smržic je restaurován externě, dvě hřbitovní schránky budou 
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pro výstavu zrenovovány v dílnách MGP. Druhá výstava je panelová, zapůjčená 
z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a bude doplněna dle 
scénáře PhDr. J. Polákové, Ph.D. předměty z etnografické podsbírky MGP a představí 
tak kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Na pozadí křesťanského 
liturgického roku bude návštěvník seznámen se světci i svátky a jejich reflexi v 
kramářských písních a lidové kultuře. Prostřednictvím textového, obrazového, 
notového a trojrozměrného materiálu propojuje na první pohled nesouvisející, zdánlivě 
neaktuální témata s reálným životem a současností. Výstavu doprovodí interaktivní 
dotyková obrazovka a videosmyčka. Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury 
ČR, v rámci projektu NAKI. 

Příběh železa / 17. 2. - 30. 7. 2023/ B. Veselá, V. Jašková  
Výstava je zapůjčena z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a doplněna o zajímavé 
nálezy z Prostějovska. Mapuje historii výroby a zpracování železa od pravěku až po 
současnost.  
 

Muzeum o muzeu / 130. výročí / 17. 2. - 7. 5. 2023/ J. Huška 
V roce 1893 se konala v Prostějově národopisná výstava, jejíž úspěch byl podnětem ke 
vzniku Muzejní a průmyslové jednoty. Roku 1894 otevřela jednota v prostorách 
prostějovského zámku první stálou expozici věnovanou národopisu, archeologii a 
průmyslu. V roce 1905 se muzeum přestěhovalo do budovy bývalé renesanční radnice 
na náměstí T. G. Masaryka, kde dodnes sídlí. Výstava bude prezentovat historii 
prostějovského muzea především prostřednictvím fotografií.   
 

Bohumil Sekanina (1923–1994) / 24. 2. 2023 - 28. 5. 2023/ V. Schmittová 
Výstava skleněných objektů a obrazů pořádaná při příležitosti stého výročí narození 
autora spjatého s Prostějovskem. Kresbu, malbu, grafické techniky, základy rytí a 
leptání skla poznal v kurzech u profesora Antonína Kameníka. Poté studoval na katedře 
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci (prof. A. Beran, A. Kučera, V. 
Navrátil, F. Bělohlávek). Od roku 1964 se věnoval vlastní výtvarné činnosti. Často 
pracoval s technikou pískovaného skla a ve spojení s architektonickými prostorami 
realizoval vlastní monumentální návrhy nejen na Prostějovsku. Na výstavě budou jeho 
komorní skleněné artefakty určené k výzdobě bytového interiéru. 
 
Jan Jemelka. Grafiky a vitráže / 28. 4. 2023 - 3. 9. 2023 / M. Hamzová 
Jan Jemelka, český malíř a vitrážista se narodil 3. 5. 1953. Výstava bude uspořádána 
při příležitosti 70. narozenin umělce. V roce 2016 byl Jan Jemelka osloven Statutárním 
Městem Prostějov, aby navrhl pro Obecní dům vitráže. Autor na zakázce pracoval tři 
roky, ta ale bohužel z důvodu změny postoje investora, který se nakonec přiklonil k 
vytvoření repliky podle původního vzhledu, nebyla realizována. Zároveň máme záměr 
k výstavě vydat také katalog v rámci edičního plánu Olomouckého kraje. 
 
Robert Vano / 3. 6. - 2. 7. 2023/ M. Hamzová 
Světoznámý fotograf Robert Vano oslaví v příštím roce jubileum 70 let. Při této 
příležitosti jsme využili nabídku Martina Skřivánka, manažera umělce, k prezentaci 
kolekce, která zahrnuje výběr z díla.  
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Miroslav Srostlík / 4. 8. - 8. 10. 2023/ M. Hamzová, V. Hrbáčková 
Výstava bude uspořádána při příležitosti 77. narozenin regionálního umělce, řezbáře a 
pedagoga Miroslava Srostlíka nazývaného Moravský, rodáka z Kostelce na Hané, který 
je svou celoživotní prací významně spjat s regionem Prostějovska. 
 
Festival současného umění / 15. 9. – 22. 10. / M. Hamzová za MGP/ kurátor: Miroslav 
Macík (Telegraph Gallery Olomouc) 
Ve spolupráci s organizátorem Festivalu současného umění Miroslavem Macíkem 
uvedeme rozsáhlejší, ve čtyřech sálech prezentovanou, výstavu pražského umělce 
Marka Thera, tvůrce videoartu a laureáta ceny Jindřicha Chalupeckého. 
 
Miloň Novotný – Mezi námi lidmi/ 19. 10. 2023 – 31. 1. 2024/ J. Huška za MGP/ 
kurátorka: Dana Kyndrová (Praha) 
Fotograf Miloň Novotný se narodil roku 1930 ve Štětovicích na Hané. V roce 1957 se 
přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako fotograf pro noviny, časopisy a divadla. 
Novotný patřil ke klasikům české humanistické fotografie 20. století. Výstava Mezi námi 
lidmi ho představuje jako „básníka všedního dne“.    
 
Kamil Lhoták /27. 10. - konec ledna 2024/ M. Hamzová 
Český malíř, grafik a ilustrátor, zakládající člen Skupiny 42. Jeho tvorba bude tématem 
výstavy na podzim 2023 a přelomu následujícího roku. Výstavu originálních děl zapůjčí 
Radovan Špaček, soukromý sběratel ze Šumperka.  
 
Když příroda spí + Vánoční stromky / Inspirace přírodou / 27. 10.- 29. 2. 2024/ P. 
Koutná, H. Holásková, edukátorky: I. Kučerová, Ž. Lamerová  
Výstava z Muzea Vyškovska je koncipována jako procházka zimní přírodou a 
návštěvníka seznámí s různými způsoby přezimování rostlin a živočichů. Součástí 
výstavy je hájenka, která symbolizuje pomoc člověka zimní přírodě. Výstava bude 
obsahovat interaktivní prvky pro děti. 
 
Karel Dostál-Lutinov / 10. 11. 2023 - 24. 1. 2024/ V. Schmittová, V. Horák 
Výstava přibližuje život a aktivity prostějovského rodáka, katolického kněze Karla 
Dostála-Lutinova, který stál v čele hnutí s názvem Katolická moderna, jež bylo 
protiváhou tzv. České moderny. Katolická moderna měla posunout myšlení katolické 
církve v sentencích nově se rozvíjejícího filozofického směru aristotelsko-tomistického 
realizmu. Reformní snahy Dostála-Lutinova, který byl také dlouholetým prostějovským 
farářem, předběhly svou dobu a v církvi byly oficiálně uznány až po půl století. 

 

3.2.2. Dlouhodobé výstavní projekty / Expozice:    

V příštím roce budou odborní pracovníci F. Gregor a V. Horák připravovat scénář 
k nové stálé expozici Jiřího Wolkera. Vybraným osobnostem prostějovského regionu 
se budou věnovat i ostatní odborní pracovníci.  
V historické expozici se musí vyřešit fungování obrazovek. V případě neuvedení do 
provozu, budou stávající obrazovky odstraněny. (V. Horák) 
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3.3.1. Konference, semináře pořádané muzeem 

V září 2023 bude naše instituce spolupořadatelkou a hostitelkou valného shromáždění 
a třídenní konference Národopisné společnosti. Nabídku jsme přijali od PhDr. Jiřího 
Woitsche, Ph.D. z Etnologického ústavu AV ČR a PhDr. Martina Novotného, Ph.D. 
z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jelikož nemáme vlastní dostatečně 
velký sál s potřebnou kapacitou cca pro 100 osob, vyjednali jsme pro Národopisnou 
společnost pronájem sálu Národního domu. V restauračním zařízení Národního domu 
se budou rovněž všichni účastníci stravovat. MGP navrhne program.  

 
3.3.2. Konference, semináře, workshopy pořádané jinými institucemi   
 

- Seminář knihovníků muzeí a galerií ČR, Knihovnická sekce AMG (P. Hubáčková) 
- Setkání knihovníků muzeí a galerií Olomouckého a Moravskoslezského kraje 

knihovnické sekce AMG (P. Hubáčková) 
- 400 anniversarium provinciae Bohemiae Societatis Jesu 1623–1773–2023, 

Univerzita Karlova, září 2023 (J. Huška)  
- Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG (dvoudenní, 

Mgr. F. Gregor, Mgr. V. Horák, J. Huška, V. Schmittová)   
- Konference restaurátorů a konzervátorů, Ostrava (O. Kosíková)  
- Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České 

republiky – seminář (B. Veselá)  
- Odborný seminář Přehledy výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2021 

(prezentace nejnovějších výsledků z archeologického výzkumu oprávněných 
institucí k provádění archeologických výzkumů (B. Veselá)  

- Účast na dalších vybraných konferencích a seminářích pořádaných odbornými 
institucemi na téma archeologické památkové péče, muzejnictví či v rámci 
odborných témat o pravěkých, středověkých a novověkých dějinách hmotné 
kultury (B. Veselá)  
 

3. 4. Dílny a exkurze 

Nově od příštího roku plánujeme floristické workshopy během vybraných dnů roků 
(Velikonoce, Svátek matek, konec školního roku, advent). Návštěvníci se mohou přijít 
naučit vázat kytice a věnce. (P. Koutná) 
 
 
3. 6. Kulturně výchovná činnost  
 
Přednášky realizované externími pracovníky 
Přednášky plánované na rok 2023 budou realizované pouze externími 
spolupracovníky. Všechny přednášky budou probíhat v sále administrativní budovy 
MGP.  

Leden  PhDr. Lucie Augustinková, OSVČ; téma Stavebně historický průzkum 
staré radnice – hlavní budovy MGP; O: V. Hrbáčková 
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7. 2.  doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF  
UK 1. lékařská fakulta UK, téma O dějinách čokolády; O: J. Huška 
 

Březen Mgr. Ivan Čižmář, Ph. D., ÚAPP Brno, téma Nové nálezy v Němčicích 
nad Hanou; O: B. Veselá 

Březen/duben prof. RNDr. A. Přichystal, DSc. z Ústavu geologických věd 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, téma Mystérium 
Velkého Kosíře; O: V. Jašková 

Květen  Mgr. Ondřej Kolář, Ph. D., Slezské zemské muzeum, téma konec 2. 
světové války; O: J. Huška 

Květen  Mgr. A. Dovicová - PhDr. J. Langová, Muzeu jihovýchodní Moravy ve
  Zlíně, téma Příběh železa očima autorek výstavy; O: V. Jašková 

Červen/září Ing. Leoš Doškočil, Ph. D., Fakulta chemická VÚT v Brně, téma Počátky    
  očkování proti neštovicím na Moravě; O: J. Huška 
 
Červen/září  Mgr. Jana Gáborová, Magistrát města Prostějova, téma Kameny 

Zmizelých; O: F. Gregor 

Říjen   prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, dr. h. c., Ústav českých dějin FF UK,  
téma Rozpad ČSFR (pracovní název); O: J. Huška  

 
Listopad PhDr. Michaela Kokojanová; téma Prostějované a zvěř. O.: V. Hrbáčková 
 
Prosinec PhDr. Jana Poláková, PhD., Etnografický ústav MZM; téma Čtrnáct 

barev Vánoc (zimní svátky u národnostních a náboženských menšin); O: 
V. Hrbáčková 

 

4. Ostatní činnost 

Pracovníci především z ÚOČ budou nadále spolupracovat s jinými institucemi a 
jednotlivci a budou k dispozici badatelům, komunikovat s médii a poskytovat jim 
příslušné informace. 
Spolupráce s níže jmenovanými institucemi je průběžná a vyplývá např. 
s dlouhodobými zápůjčkami nebo ojedinělými společnými akcemi:   

- s muzei, příspěvkovými organizacemi v Olomouckém kraji, Městským divadlem 
Prostějov, Kinem Metro 70, Státním okresním archivem v Prostějově, Městskou 
knihovnou Prostějov, se středními školami v Prostějově, Univerzitou Palackého 
v Olomouci, Masarykovou Univerzitou v Brně, Archivem hlavního města 
Prahy, Archivem města Brna, se spolkem Hanácký Jeruzalém, se spolkem 
Maccabi, Církví československou husitskou, Římskokatolickou farností Povýšení 
sv. kříže Prostějov 

 

4.3. Členství v komisích:  

Etnografická komise AMG (V. Hrbáčková), členka výboru EK AMG 
Komise pro regeneraci Městské památkové zóny Prostějov (V. Hrbáčková) 
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Pracovní skupina pro tradiční lidovou kulturu v Olomouckém kraji (V. Hrbáčková) 
Archeologická komise AMG (B. Veselá)  
Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG (F. Gregor, V. Horák, J. Huška, V. 
Schmittová)  
Numizmatické komise AMG (V. Horák)  
Česká archeologická společnost (B. Veselá)  
Středomoravská archeologická regionální komise (B. Veselá)  
Skupina preventivní archeologie OK (B. Veselá)  

Vypracovávání odborných vyjádření k plánovaným stavebním činnostem z hlediska 
možného zásahu do území s archeologickými nálezy dle zákona o státní památkové 
péči 20/1987 Sb., v platném znění. (B. Veselá) 
 
5. Účelové komise 
 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Hanáckého muzea v přírodě Příkazy (V. 
Hrbáčková) 
Výstavní komise MGP (V. Hrbáčková, M. Hamzová, V. Horák, J. Huška, V. Jašková) 
Redakční rada časopisu KROK (F. Gregor)  
Redakční rada časopisu Zprávy VMO (V. Jašková)  
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MGP (za MGP: B. Veselá – tajemnice, V. Horák, 
V. Jašková, V. Schmittová – členové/ dalších šest členů Poradního sboru tvoří kolegové 
z jiných partnerských institucí). 
 
IV. ČINNOST ÚTVARU ŘEDITELKY 

Ekonomka MGP kromě běžné agendy spolupracuje s ředitelkou při získávání 
mimorozpočtových zdrojů, administruje žádosti a následně je řádně vyúčtovává. Pro 
rok 2023 byly podány žádosti na MK ČR – jde o program ISO II D/b, D/c (Integrovaný 
systém ochrany movitého kulturního dědictví) na náročné restaurování sbírkových 
předmětů a vybavení depozitářů. Po druhé budeme rovněž žádat o dotaci z programu 
Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb 
muzeí a galerií na digitalizaci a ke 100. výročí úmrtí Jiřího Wolkera (1924–2024) na 
vydání monografie. Dále budeme žádat o dotaci na VISK 6. Hodláme rovněž zažádat o 
dotaci z programu MKČR Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 
(vše budeme zasílat ke schvální zřizovateli). 

 

Externí zdroje pro financování činnosti muzea (národní a evropské dotace, 
sponzoring) 

Národní dotace 

V případě, že by naše žádosti byly v rámci dotačního titulu ISO II/D-b a II/D-c 
uspokojeny (celkem žádáme 146 000,-), MGP by se podílelo částkou 68 099, -Kč. 
Z programu VISK 6 chceme zdigitalizovat dva tisky: Sbírku právních předpisů a normálií 
prezidenta rady nad apelacemi Ignáce Karla hraběte ze Šternberka z 90. let 17. století 
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a modlitební knihu. Z celkových nákladů 66 569,-Kč žádáme opět 70 %, tj. 46 598,3,-
Kč; MGP by se podílelo částkou 19 970,7,-Kč. 

Dotace z programu MKČR Podpora projektů zaměřených na poskytování 
standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií pro rok 2023 budeme žádat 
v lednu. Zatím nemáme zpracovanou kalkulaci na fotografické práce kolekce hodin. 
Kalkulaci sborníku k J. Wolkerovi máme vyhotovenou z října 2022, aktualizaci si 
necháme opět vypracovat v lednu 2023. Je možné, že částka na výrobu, grafiku, 
korektury a odměny pro externí autory přesáhne 100 000,-Kč. 

 

Název dotačního titulu 
MKČR 

Sbírkové předměty Požadovaná  
částka 70 % 

Náklady 
celkem 100 % 

ISO II/D-c (náročné 
restaurování) 

Obrazy 
Přibíjení Krista na 
Kříž, Cesta na 
Kalvárii 

93 000,- 134 435,- 

ISO II/D-b (vybavení 
depozitáře) 

Herbářové krabice, 
kartotéka, obálky 
atd. 

53 000,- 79 664,- 

Podpora projektů 
zaměřených na 
poskytování...  Projekt 1 a)6 

Část kolekce hodin ? zatím 
nevyčísleno 

Podpora projektů 
zaměřených na 
poskytování…Projekt 2 b)7 

Sborník k životu a 
dílu Jiřího Wolkera 

? předpoklad: 
100 000,-Kč 

VISK 68 2x z podsbírky 
Písemnosti a tisky 

46 598,3,- 66 569,- 

Podpora projektů výchovně 
vzdělávacích aktivit v 
muzejnictví  

Edukační programy ? zatím 
nevyčísleno 

Celkem    
 

 

 

                                                            
6 „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ 
pro rok 2023 / 1. Prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem 
a) zhotovení digitální prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů… 
 
7 „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ 
pro rok 2023 / 2. Prezentace sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek: 
b) vydání odborné publikace vycházející alespoň částečně ze sbírkového fondu žadatele 
 
8 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica 
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Evropské dotace 

Na podzim 2022 jsme podali na výzvu Olomouckého kraje žádost o dotaci z evropských 
fondů ITI OA na stálou expozici věnovanou Jiřímu Wolkerovi a osobnostem 
Prostějovska. 

Sponzoring 

Statutární město Prostějov: 
Odbor kanceláře primátora Statutárního města Prostějov jsme tradičně požádali o 
záštitu nad deseti výstavními projekty. Doufáme, že v rámci spolupráce na 
akcích/výstavách v Muzeu a galerii v Prostějově pokryjeme alespoň částečně náklady 
na vernisáže vybraných výstav. 
 

Fundraising 

Důležitou formou fundraisingu je doplňková činnost muzea. Nebyl na ni (kromě 
pronájmu kavárny na Špalíčku) nijak v minulosti kladen důraz. S koncem roku 2021 
tuto činnost teprve začínáme plánovat, realizovat a rozvíjet. Naším cílem je 
pochopitelně navýšit zisky organizace a vylepšit si tak kredit. Od ledna 2023 vydáme 
směrnici týkající se pronájmů sálů a prostor k edukaci na Špalíčku. Nově se zaměříme 
na získání finanční podpory od regionálních podnikatelů.  

Internet  

Vlastní stránky Muzea a galerie v Prostějově provozuje webové stránky 
www.muzeumpv.cz. Stránky dostaly v roce 2022 novou grafickou podobu, dochází k 
postupnému dolaďování některých nesrovnalostí estetických i technických, vzniklých 
nepochopením ze strany externího grafika. Opravy, doplňování a aktualizace dat bude 
v plánu i v nadcházejícím roce. Kromě základních povinných údajů o organizaci, 
kontaktů a dalších identifikačních údajů jsou na webu přehledně umístěny informace o 
všech zařízeních MGP, stálých expozicích, výstavách a akcích. Od roku 2023 budou 
díky nim zprostředkovány on-line vybrané sbírkové předměty (podmalby na skle + další 
techniky malby na sklo) a film o expozici Kámen mluví. Webové stránky nabídnou od 
začátku roku 2023 v sekci Sbírky / Za dveřmi další příběhy dvanácti vybraných 
sbírkových předmětů, které po vzoru Vlastivědného muzea Jesenicka (formát s názvem 
Muzeum jde k vám I., II.) a Vlastivědného muzea v Šumperku (formát s názvem Poklady 
ze sbírek) vytvořili kurátoři sbírek z Útvaru odborných činností. Tyto „příběhy“ budou 
poskytovat potencionálním zájemcům postupně vhled do prostějovské sbírky (každým 
rokem chceme tento seriál obohatit o cca 10 poutavých prezentací předmětů, které 
jsou součástí stálých expozic nebo předmětů, které mohou být zapůjčené do jiných 
muzeí, ale i předmětů uložených v depozitářích, na jejichž vystavení se zatím nedostalo. 
Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. 

Sociální sítě muzea  
V minulosti mělo MGP také Instagram, který však nebylo možné propojit s webovými 
stránkami, proto se zaměříme v příštím roce na jeho nové zprovoznění. Facebook MGP 

http://www.muzeumpv.cz/
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funguje dobře, návštěvnost stránek roste a naší snahou je, tento vývoj udržet a 
posilovat. 
 

Edukační pracoviště  

V následujícím roce bude edukační oddělení pokračovat v dosavadních programech 
ke stálým výstavám, protože se ukázalo, že mnohé z nich jsou velice oblíbené a žádané. 
Nejčastěji uskutečněným programem je Putování pravěkem, který je zaměřen na 
archeologické sbírky a Procházka městem orientovaná podle požadavků učitele na 
domovní znamení, historické stavby nebo Jiřího Wolkera. Dále budeme nabízet i další 
stálé programy: Jak se dělá muzeum, Dějiny psané v kameni, Procházku Hanáckým 
Jeruzalémem a program o Petru Bezručovi, který se realizuje v Červeném domku 
v Kostelci na Hané.  
Nově chceme rozšířit nabídku stálých edukačních programů především pro 2. stupně 
ZŠ a SŠ o program zabývají se průmyslovou revolucí, Národním obrozením nebo 
problematikou náboženských konfesí, popřípadě vytvářet programy podle požadavků 
škol a jednotlivých vyučujících.  
Zároveň budou nabídku stálých programů zvětšovat připravené interaktivní a zážitkové 
programy pro krátkodobé výstavy (např. Jan Jemelka. Grafiky a vitráže, Příběh železa, 
Když příroda spí...). K expozicím vytvoříme pracovní listy či brožury, které dosud chybí. 
Edukační pracoviště má v plánu pravidelně vydávat katalog nabízených edukačních 
programů. Katalog bude vytvořen s ohledem na očekávané výstupy konkrétních oblastí 
vycházejících z RVP tak, aby naplnil potřeby a požadavky školského vzdělávání a 
obohatil a doplnil danou výuku. Vždy v něm bude uvedena náplň programu, cena a 
časová dotace, maximální počet žáků a doporučení pro jaký stupeň vzdělávání je 
program vhodný. U katalogu bude rovněž kladen důraz i na grafickou podobu. 
Na podzim roku 2022 jsme započali s novou formou vzdělávacího a zábavného 
programu, a to muzejními kvízy. Nabízíme je nejen školám, ale i veřejnosti. Vytvoříme 
různé okruhy muzejních témat, každodenního života, kultury, sportu apod. Jednotlivé 
kvízy budeme upravovat dle zájmů a požadavků škol.  
O prázdninách v červenci nabídneme dva příměstské týdenní tábory, jejichž součástí 
budou i výlety po okolí. 
Stejně jako letošní rok chceme i v tom následujícím konat tvořivé dílny k vybranému 
svátku či významnému dnu, např. Velikonocům (6. dubna 2023), Dnu dětí (1. června 
2023), k vysvědčení (30. června 2023), Dušičkám (2. listopadu 2023) a Vánocům 
(tvořivé dílničky budou probíhat celý týden). Taktéž se bude edukace podílet na 
doprovodném programu pro připomínkové akce k Petru Bezručovi odehrávající se v 
Červeném domku v Kostelci na Hané. Společně s odbornými pracovníky budeme 
realizovat i workshopy pro veřejnost, např. výrobu kytic do váz nebo adventních věnců.        
Muzejní noc plánujeme na 26. května 2023. Téma budeme volit v lednu, 
pravděpodobně v souvislosti s výstavou malíře Jana Jemelky, která bude v té době 
probíhat. 
Důležitým úkolem bude získat dotace v rámci výzvy Podpora projektů výchovně 
vzdělávacích aktivit v muzejnictví vypsané Ministerstvem kultury pro rok 2023, 
zaměřené na Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek 
evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).  
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V neposlední řadě budeme pokračovat v navazování spolupráce s edukátory jiných 
institucí, abychom se vzájemně mohli podělit o zkušenosti.   
 

Plán akcí na dalších objektech MGP 2022  

 

Hlavní budova MGP na nám. T. G. Masaryka 

17. – 18. 4. 2023   Jom-ha Šoa, čtení jmen obětí holocaustu 

26. 5. 2023   Noc muzeí, celostátní akce AMG 

listopad 2023 Noc divadel, celostátní akce koordinovaná Institutem umění 
– Divadelním ústavem (evropský projekt European Theatre 
Night) 

 

Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané  

Budeme pokračovat v režimu z roku 2022, kdy jsme naplánovali na domek P. Bezruče  
dvě sobotní akce během roku:  
 
22. 4. 2023 Po stopách stužkonosky modré k příležitosti Světového 

dne knihy a autorských práv, celodenní akce s 
komentovanou prohlídkou. 

16. 9. 2023  Babí léto s Bezručem, celodenní akce s komentovanou 
prohlídkou. Ukázka drobných plazů od soukromého 
sběratele. 

 

 

V. ČINNOST ÚTVARU HVĚZDÁRNY 

 
 
Pořady pro mateřské školy 
 
Základním pilířem denního provozu jsou představení pro nejmenší. Neplánujeme žádné 
změny proti běžnému schématu, který již mnoho let představuje v naší nabídce nejvíc 
repríz existujících pohádkových příběhů. Každý rok probíhá pravidelná údržba a 
aktualizace podkladů. Příběhy doplňují animované pohádky Evropské kosmické 
agentury (ESA) a orientace na aktuální obloze pomocí počítačového planetária. V 
případě zájmu a situace, poprvé na hvězdárně také provádíme prohlídku dalekohledů 
nebo ukazujeme Slunce a další objekty v dosahu našich přístrojů. Této aktivitě se bude 
věnovat zejména Martina Krahulová. 
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Pořady pro školy a výjezdy 
 
V nabídce uvedená představení se budou uvádět v souladu s poptávkou základních 
škol z Prostějova a blízkého okolí. I tato představení se pravidelně aktualizují a je snaha 
v nich postupně uvádět i novinky a události aktuálního roku. Nejen nebeských úkazů, 
ale také událostí v kosmonautice a na poli výzkumu. Informace se zpracovávají tak, aby 
jim žáci daného stupně porozuměli a odnesli si také z hvězdárny krom zážitků konkrétní 
ověřitelné poznatky. K tomu by měly vzniknout další pracovní listy a související aktivity, 
které edukátor s pedagogem seznámí a předvede správné řešení. Zde by měla 
zejména Martina Krahulová připravit vhodné koncepce s ohledem na její studium. 
Vzdělávání druhého stupně vede Jonatan Binder a v souladu s ní by měl podklady 
modifikovat pro potřeby vyšších ročníků, případně středních škol. Pro ně bude 
konzultantem Rudolf Novák. 
Samostatnou kapitolou budou výjezdy do škol na zvané přednášky. Za tímto účelem 
jsme připravili mobilní projekční sestavu i dalekohledy, takže proběhne zacílená 
nabídka na vhodné vzdělávací instituce, domovy pro seniory a zájmová centra pracující 
s mládeží nebo dalšími skupinami potenciálních klientů. Výjezdy a externí pozorování 
budou také do budoucna hlavní náplní edukátorů během případné rekonstrukce a 
cílem tedy je vytvořit si síť zákazníků, které budeme takto oslovovat i v případě 
dočasného uzavření budovy hvězdárny. 
 
Letní příměstský tábor 
 
Martina Krahulová organizačně zajistí přípravu a průběh týdenní aktivity pro děti v 
duchu příměstských letních táborů. Program pro děti bude výtvarně, pohybově i 
edukačně zaměřen a podílet se na něm budou i ostatní pracovníci. Předpokládáme, že 
náklady na pomůcky a vybavení budou hrazeny z poplatku za tábor a akce by měla být 
finančně soběstačná. V případě vhodného počasí bude samozřejmě kladen důraz na 
praktická astronomická pozorování. 
 
Výtvarná soutěž 
 
Uskuteční se výtvarná soutěž pro děti na téma Hvězdárna. V souvislosti s plánovanou 
rekonstrukcí budovy bude cílem získat co nejširší portfolio kreseb budovy hvězdárny a 
parku a případně zachytit fantazii dětí na toto téma. Organizačně i ideově zajistí Martina 
Krahulová, která společně s vedením MGP také soutěž vyhodnotí a výherce odmění 
pěknými cenami. Na tuto akci počítáme s drobnou investicí do cen, z nichž některé 
můžeme zajistit z prodejních předmětů hvězdárny. Výstava dětské tvorby by mohla 
proběhnout elektronicky s ohledem na to, že v budově bude v tomto termínu 
prezentována stálá výstava návrhů na novou podobu hvězdárny. 
 
Pohádkové týdny 
 
Astronomické pohádky pro veřejnost (rodiny s dětmi) probíhaly doposud každou středu 
od 15:30. V průběhu letních prázdnin hvězdárna organizuje tzv. pohádkové týdny, 
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během kterých uvádí pohádku každý den. To se velmi osvědčilo, návštěvnost byla vždy 
vyšší než v rámci pravidelných středečních pohádek v daném měsíci. Hvězdárna proto 
hodlá od ledna 2023 zavést pohádkové týdny pravidelně každý měsíc. Každý den 
pohádkového týdne od 15:30 bude uvedena jiná astronomická pohádka. Ve zbývajících 
týdnech necháme středeční pohádky také a po nějaké době vyhodnotíme, zda je o ně 
dostatečný zájem. Pokud nebude, ponecháme zřejmě jen pohádkové týdny a 
případným zájemcům budeme nabízet účast na představeních pro školky. Ruku v ruce 
s dobrou propagací by mohly o tuto službu projevit zájem zejména maminky s dětmi, 
které tráví v příhodném počasí dopoledne v parku u hvězdárny. Počítáme s účastí 
edukátorek z hlavní budovy v rámci udržování povědomí o scénáři příběhů z důvodu 
zastupitelnosti. 
 
Mimořádné akce 
 
Hvězdárna se také tradičně zapojí do Dne hvězdáren a planetárií, Muzejní noci, Dnů 
Evropského dědictví i Noci vědců. V rámci těchto akcí pracovníci hvězdárny nabídnou 
návštěvníkům povídání s projekcí v sále, praktickou komentovanou ukázku 
experimentů se světlem u optických lavic v učebně a prohlídku dalekohledů s výkladem 
v pozorovatelně. Program bude zaměřen zejména na rodiny s dětmi. Jako každý rok 
budeme také otevřeni během všech astronomických úkazů. U všech těchto akcí ale 
jako novinku plánujeme vybírat vstupné. Tento model se nám osvědčil v roce 2022, 
kdy jsme zpoplatnili pozorování zatmění Slunce (vždy bývalo zdarma). 
Od ledna chceme také pravidelně organizovat speciální pozorování u Bezručova 
domku a oživit tak návštěvnický zájem o tuto lokalitu. Organizačně je budou zajišťovat 
všichni pracovníci hvězdárny. U mimořádných akcí počítáme také podle očekávaného 
zajmu výpomoc edukátorek muzea, které jsou za tímto účelem průběžně školeny. 
 
Přednášky 
 
Tradiční čtvrtky v 18:00 plánujeme pokrýt celkem deseti přednáškami věnovanými 
astronomii, kosmonautice a dalším souvisejícím tématům. Osloveny byly předběžně 
osobnosti domácí scény, někteří jako už tradiční hosté naší hvězdárny, jiní nově. S 
ohledem na projevovaný zájem se pokusíme opět sestavit pestrou paletu témat i 
přednášejících, abychom udrželi nastolený trend zvyšujícího se zájmu o tuto aktivitu. 
Osloveni byli a účast předběžně slíbili: Tomáš Přibyl, Zdeněk Mikulášek, Norbert 
Werner, Richard Kotrba, Milan Hlousek, Vladimir Wagner, Petr Kulhanek, 
Miroslav Druckmüller, Jan Hollan a Pavel Gabzdyl. S ohledem na reálné možnosti a 
vytíženost je velmi pravděpodobné, že dojde k drobným změnám. Konkrétní 
harmonogram bude průběžně zveřejňován. 
 
Pozorování pro veřejnost 
 
Plánujeme zachovat pozorování Slunce i večerní pozorování. Dojde ke změně otvírací 
doby s ohledem na délku dne a roční období. V rámci pohádkových týdnů pak budeme 
nabízet tzv. pozorování pro děti, která budou probíhat krátce po západu Slunce a 
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nebudou tak komplexní, jako klasické večerní představení pro veřejnost. Naopak se 
zaměří hlavně na nejmenší, kteří během klasického pozorování neudrží pozornost a 
vesměs ani víčka. Zejména v období dlouhých nocí si od této změny slibujeme lepší 
rozložení skladby návštěvníků a možná také zvýšený zájem o nová rodinná představení.  
 
Odborná pozorování 
 
Bude pokračovat spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně při sběru dat do 
bakalářské práce Anny Richterkové. Za nepříznivého počasí se uskutečňuje a bude 
uskutečňovat vzdálené pozorování pomocí dalekohledu na hvězdárně v Úpici. Kromě 
této činnosti se také uskuteční pozorování objektů sluneční soustavy fotograficky, ale 
také metodou kresby zaměstnanci hvězdárny. 
 
Letní astronomická expedice 
 
V roce 2023 bude poprvé naše hvězdárna oficiálně figurovat jako spoluorganizátor 
tradiční astronomické expedice pro mládež na hvězdárně v Úpici. Zaměstnanci 
provedou dětské účastníky během dne (přednášky) i noci (pozorování). V plánu je 
oslovit co nejvíce krajských organizací a zájmových spolků, a zprostředkovat jim krásný 
zážitek pobytu na hvězdárně v podhůří Krkonoš, kde se akce koná již více než šedesát 
let. Považujeme proto možnost podílet se na této akci za velmi podnětnou a primárně 
se pokusíme na tento tábor pozvat účastníky kroužků z okolních hvězdáren a 
talentované žáky základních škol. Počítáme také s tím, že na akci zapůjčíme některé 
naše vybavení a technickou podporu. 
 
Workshop interní 
 
Na začátku roku uspořádáme interní workshop pro zaměstnance hvězdárny věnovaný 
metodám moderních astronomických pozorování, pořizováním a zpracováním dat a 
obsluze techniky. Cílem je srovnat úroveň znalostí všech pracovníků do té míry, že 
bude možné se plnohodnotně střídat při odborných pozorováních. Součástí bude také 
metodika vzdálené obsluhy techniky na pozemku partnerské hvězdárny v Úpici, která 
se uskutečňuje už od roku 2019 mezi oběma institucemi. Předpokládá se aktivní účast 
všech zaměstnanců v rámci vyčleněného víkendu, a to od soboty do neděle podle 
počasí (musí být jasno). Termín proto bude stanoven operativně. 
 
Workshop 3D tisk 
 
Uskuteční se jednodenní workshop pro veřejnost věnovaný 3D tisku. Program zajistí 
Petr Dušek z České astronomické společnosti, který je přední český odborník na tuto 
technologii. Přiveze na ukázku mnoho existujících modelů, seznámí účastníky s 
novinkami v oboru i dostupnými technologiemi a na místě bude demonstrovat různé 
techniky i tiskárny. O tyto jeho akce je poměrně velký zájem a proto předpokládáme, 
že akce bude finančně soběstačná. Přesný program i termín bude stanoven na 
konkrétní sobotu od dopoledních hodin do pozdního večera. Akce bude propagována 
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také pro místní spolky s přesahem do DIY aktivit (udělej si sám / dílny pro volnočasové 
aktivity mládeže) s primárním zaměřením na jejich odborné vedoucí stejně jako na 
učitele základních škol. Očekáváme velký zájem a v takovém případě můžeme v tomto 
roce (2023) akci zopakovat. 
 
Technika 
 
Uskuteční se průběžná údržba naší techniky a postupná příprava na uzavření 
hvězdárny. Bude věnováno úsilí pro zkvalitnění dalekohledu určeného ke kresbám 
sluneční fotosféry, pokusíme se dokončit rekonstrukce drobného vybavení započaté v 
roce 2022. V kopuli bude realizováno testování doposud opravených či 
zkonstruovaných prototypů a nejlépe veškeré tyto aktivity dokončit do posledního 
kvartálu, aby byly připraveny pro plánované odstavení budovy. Primárním cílem je 
umožnit jejich používání pro výjezdy nebo vzdálené ovládání pomocí internetu na 
období, kdy bude zavřeno. Některé plánujeme umístit do Bezručova domku, kde bude 
třeba dokončit aspoň minimální konfiguraci využívaných přístrojů. 
 
Vzdělávání 
 
Bude pokračovat vzdělávání zaměstnanců tak, jak vyžaduje jejich samostatná činnost 
při organizování pořadů, výjezdů a mimořádných pozorování, kdy je komplikovaná 
zastupitelnost, a každý by měl umět samostatně prezentovat i složitější aktivity 
(přednášky na různá témata, pozorování apod.). Očekává se, že všichni budou 
soustavně sledovat i novinky v oboru a doplňovat si faktické poznatky z astronomie i 
kosmonautiky. Předpokládá se největší posun zejména u M. Krahulové, která 
nastoupila teprve 1. 7. 2022. Zaměstnanci by se také měli zúčastnit vybraných 
konferencí v České republice a Slovensku. 
 
Příprava na rekonstrukci 
 
Pokud bude podle plánovaného harmonogramu směřovat hvězdárna k uzavření, 
dokončíme vyřazování nepotřebného a bezcenného majetku z inventáře a budeme 
postupně balit k uskladnění to, co budeme chtít zachovat do nové budovy. Stejně tak 
se bude připravovat na uskladnění nebo přesun technika, která i v budoucnu najde své 
uplatnění. Vrchol aktivit očekáváme v druhé polovině roku. 
 

 

 

Na základě podkladů vedoucích ÚOČ (Mgr. J. Hušky), Útvaru Hvězdárny (Bc. R. 
Nováka) a dále pracovnic edukačního oddělení z Útvaru ředitelky (zodpovědná osoba 
Mgr. I. Kučerová) zpracovala Mgr. V. Hrbáčková ve spolupráci s M. Kolbovou, Mgr. M. 
Hamzovou. 

V Prostějově dne 29. 11. 2022 


