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ROK 2019 A MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
Masarykovo muzeum v Hodoníně svou činnost v roce 2019 zaměřilo na aktivity vedoucí
k pozitivnímu rozvoji všech oblastí jeho činnosti. Jejich smyslem je vytvoření adekvátních podmínek
pro vykonávání odborné práce, výstavní činnosti a služeb pro veřejnost. V první řadě je potřeba zmí‐
nit projekt Vlastivědného muzea Kyjov, pro který muzeum získalo za vydatné spolupráce s městem
Kyjov dotaci z programu IROP na revitalizaci zámečku, v němž sídlí, a na obnovu expozic. Stavební
část projektu byla dokončena v předpokládaném termínu a téměř bezproblémově. Po časově a ad‐
ministrativně náročném výběru dodavatele pro nové expozice Vlastivědného muzea Kyjov probíhají
v součinnosti s odbornými pracovníky muzea práce na jejich realizaci, veřejnosti by měly být předsta‐
veny na jaře roku 2020. Počátkem roku 2018 byly podány žádosti o dotaci jednak na rekonstrukci
vnitřních prostor a na nové expozice Městského muzea Veselí nad Moravou, jednak na rekonstrukci
objektu pro potřeby nového depozitáře v Hodoníně, jímž by muzeum získalo moderní a současným
požadavkům odpovídající podmínky pro práci se sbírkovým fondem, z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Přes vysoké bodové ohodnocení (v případě depozitáře dokonce plný
počet bodů) muzeum na dotaci nedosáhlo z důvodu nedostatku finančních prostředků v příslušném
opatření a oba projekty byly zařazeny do seznamu náhradních projektů. V roce 2019 se situace bohu‐
žel nezměnila a bude potřeba hledat jiné možnosti realizace těchto důležitých projektů. Obdobně
podmínky výzvy k podávání žádostí o dotace z programu česko‐slovenské přeshraniční spolupráce
INTERREG neumožnily podat žádost o dotaci na sanaci vlhkosti zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně ve spolupráci s městem Holíč. Technický stav zámečku však sanaci nutně potřebuje, pro‐
to na ni byly zřizovatelem vyčleněny finanční prostředky, na podzim aktualizována projektová doku‐
mentace a projekt by měl být uskutečněn v roce 2020. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, NKP
mezitím pokračují aktivity směřující k dalšímu zlepšení jeho stavu, aby tato národní kulturní památka
dosáhla stavu adekvátního svému mezinárodnímu významu. Investor, jímž je Jihomoravský kraj, po‐
kračuje v přípravě nového výběrového řízení na dodavatele nové expozice. Pracuje se na projektové
dokumentaci redukce stávajícího parkoviště a vybudování nového odstavného parkoviště pro ná‐
vštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. Je zpracována studie řešení občerstvení návštěv‐
níků památníku. Realizací těchto aktivit dojde k další kultivaci nejcennější centrální části areálu.
Masarykovo muzeum v Hodoníně svou činností každoročně reaguje na významné historické
události spjaté s dějinami regionu, případně na výročí celospolečenského charakteru. Rok 2019 byl
pro Hodonín významný 850. výročím od první zmínky o hodonínském hradu. Hodonínské pracoviště
uspořádalo na jeho počest úspěšnou autorskou výstavu a doprovodné programy i speciální aktivity
k tomuto výročí a v neposlední řadě se výročí projevilo i ve spolupráci či podpoře programů pořáda‐
ným jinými institucemi. Obdobně toto pracoviště oslovilo veřejnost výstavami věnovanými vzniku
fenoménu husitství, vzniku Lichtenštejnského knížectví (Lichtenštejnové byli v minulosti jedni
z vlastníků Hodonína), výročí připojení Podkarpatské Rusi k československému státu. Vlastivědné
muzeum Kyjov takto reagovalo na 100. výročí narození Josefa Klvani a výstava věnovaná této osob‐
nosti byla v Kyjově také nejnavštívenější. Městské muzeum Veselí nad Moravou zase autorskou vý‐
stavou připomnělo výročí úmrtí Martina Zemana, která zároveň zaznamenala největší návštěvnický
zájem na této pobočce. Vděčně jsou návštěvníky přijímané výstavy s tematikou, která je lidem blízká
např. evokováním vzpomínek na dětství. V případě pracovišť v Hodoníně a ve Veselí n/M. to byly
výstavy kočárků, v Kyjově zase připomínka tradic v předvánočním období výstavou Bude zima, bude
mráz. Specialitou Slovanského hradiště v Mikulčicích je putovní výstava prací vzniklých z malířské
soutěže Čarovné barvy země, její ohlas je vždy pozitivní. Všem pobočkám by do budoucna prospěla
obnova expozic, postupně se na změnách pracuje.
Za úspěch Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu považujeme schválení všech návrhů
na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, předání se uskutečnilo na Slováckém roku v Kyjově,
a na udělení Ceny Jihomoravského kraje za folklor.
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Mgr. Jaromír Šmerda
a další odborní pracovníci muzea
Na ekonomické části spolupracovali:
Ing. Antonín Káčerek
Ing. Jana Gnolová
Markéta Křížková
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HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
SELEKCE – AKVIZICE
Sbírky muzea byly rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, dary a nákupy. Dne 21. 6. zasedal Poraden‐
ský sbor pro sbírkotvornou činnost z oboru historie a dne 27. 6. se uskutečnilo jednání Poradenského
sboru pro sbírkotvornou činnost v oboru etnografie. Celkově bylo na nákup sbírkových předmětů
v roce 2019 vynaloženo 191 185 Kč.
Nákup sbírkových předmětů v roce 2019
Rekapitulace celkového nákupu sbírek za rok 2019
Pobočka

Počet kusů

Kč

Dotace

Vl. zdroje

Kyjov

795

150 395

150 395

Veselí

101

26 740

26 740

Hodonín

54

14 050

12 865

1 185

celkem

950

191 185

190 000

1 185

Archeologické sbírky
V roce 2019 byly selektovány archeologické nálezy z 9 archeologických výzkumů, dále došlo k zisku
artefaktů předáním archeologických nálezů 14 fyzickými osobami.
Podrobný seznam akvizic je uveden v příloze č. 1.

TEZAURACE – EVIDENCE A INVENTARIZACE
Sbírka Masarykova muzea v Hodoníně s podsbírkami je registrována v Centrální evidenci sbírek mu‐
zejní povahy České republiky při Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MHO/002‐04‐
24/100002. Hlášení je od roku 2016 prováděno prostřednictvím webového informačního systému
CES on‐line, který umožňuje pracovat přímo s databází CES na serveru MK ČR. Vzhledem k malým
zkušenostem s novým systémem bylo rozhodnuto, že hlášení za celé Masarykovo muzeum
v Hodoníně budou provádět kolegové z Městského muzea Veselí n/M. Probíhala katalogizace I. stup‐
ně a katalogizace II. stupně v počítačovém systému BACH včetně digitalizace sbírek. Průběžně byl
prováděn tisk karet a dle plánu též inventarizace sbírkových předmětů. Slovanské hradiště v Mikulči‐
cích má nyní jednu stálou expozici s kopiemi velkomoravských šperků a dalších sbírkových předmětů,
přičemž část exponátů ve stálé expozici pavilonu II je majetkem AÚ AV ČR Brno. V návštěvnickém
provozu se osvědčily dvě skleněné vitríny se sbírkovými předměty ze sbírky ústavu umístěné ve spo‐
lupráci s AÚ AV ČR v hlavní budově.
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Přehled počtu sbírkových předmětů zapsaných v I a II. stupni evidence sbírek za rok 2019

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2019 ‐ I. stupeň
stav k 1. 1. 2019 přírůstky v roce 2019 stav k 31. 12. 2019
obecné sbírky + fotofond
13 801
76
13 877
archeologie
1 242
4 950
6 192
Hodonín celkem
15 043
5 026
20 069
obecné sbírky
24 437
608
25 045
archeologie
16 236
949
17 185
Kyjov celkem
40 673
1 557
42 230
obecné sbírky
16 046
199
16 245
archeologie
28 654
0
28 654
Veselí celkem
44 700
199
44 899
MM celkem
100 416
6 782
107 198

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2019 – BACH
stav k 1. 1. 2019 přírůstky v roce 2019 stav k 31. 12. 2019
ob. sb. + fotofond
13 711
70
13 781
archeologie
1 009
143
1 152
Hodonín celkem
14 720
213
14 933
obecné sbírky
27 128*
647
27 775
archeologie
3 136
0
3 136
Kyjov celkem
30 264
647
30 911
obecné sbírky
8 768
422
9 190
archeologie
831
0
831
Veselí celkem
9 599
422
10 021
MM celkem
54 583
1 282
55 865
* některá inventární čísla mají v BACHu více karet

Inventarizace sbírkových předmětů v roce 2019 ‐ inventární čísla
Pobočka
obecné sbírky
archeologie
celkem
Hodonín
508
371
879
Kyjov
1 371
3 011
4 382
Veselí
598
2 837
3 435
celkem
2 477
6 219
8 696
7

PÉČE O SBÍRKY
Na jednotlivých pobočkách byl odbornými pracovníky dodržován depozitární režim, týdenní písemná
kontrola vlhkosti a teploty a dbáno na pořádek. Předměty byly průběžně kontrolovány a vybrané
předměty předány ke konzervaci. Měsíčně byly vyhotovovány výkazy sbírkotvorné a dokumentační
činnosti.
V roce 2019 bylo v Hodoníně zakonzervováno 41 vybraných sbírkových předmětů dle výběru kuráto‐
rů sbírek a 9 knih z muzejního knihovního fondu, bylo konzervováno a očištěno 62 vystavených
předmětů a 107 kusů archeologických předmětů z významných nálezů. Ve spolupráci obou konzervá‐
torů s archeologickým pracovištěm nadále probíhá rozsáhlá a obtížná konzervace dřevěných částí
archeologické studny v cukerném roztoku. Vzhledem k rozměru předmětu bylo nutné zvolit pro kon‐
zervaci budovu muzea v Hodoníně na ulici Velkomoravská. Pokračovala fáze řízeného vysychání.
V září byla značná část výdřevy přesunuta do Kyjova, kde proces pokračuje pod častější kontrolou.
Povrchová vlhkost dřeva je již nepatrná, nicméně je třeba zajistit komplexní proschnutí před finální
fixací povrchu. V Kyjově bylo v roce 2019 zkonzervováno 189 ks sbírkových předmětů ze sbírek Vlasti‐
vědného muzea Kyjov a 28 ks ze sbírek Městského muzea ve Veselí nad Moravou, 8 ks předmětů
z archeologických výzkumů.
Mimo vlastní konzervátorské práce se konzervátoři ve spolupráci s autory výstav dle možností zabý‐
vají i výrobou pomůcek k doprovodným programům a vypomáhají při instalaci výstav. Ve Slovanském
hradišti v Mikulčicích konzervátorské práce probíhají ve spolupráci s pracovníky mikulčické expozitury
brněnského Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.
ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
V roce 2019 probíhalo zapůjčování a vypůjčování sbírkových předmětů s institucemi i soukromými
osobami. Základní přehled udává tabulka:
Zápůjčky a výpůjčky sbírkových předmětů v roce 2019
Zápůjčky
Výpůjčky
subjekty předměty
subjekty
předměty
Hodonín
17
330
4
419
Kyjov
5
174
2
26
Veselí
3
28
1
207
Celkem
25
532
7
652
Subjekty ‐ počet institucí či soukromých osob, od kterých proběhla zápůjčka či výpůjčka.
Předměty – počet zapůjčených či vypůjčených předmětů.
ZÁPŮJČKY A VÝPŮJČKY
HODONÍN
Instituce, od kterých jsme si v roce 2019 půjčili sbírkové předměty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Moravské zemské muzeum v Brně
Národní knihovna ČR
Technické muzeum v Brně
Muzeum Novojičínska
Husitské muzeum v Táboře

12 kusů
27
27
17
2
82
8

7.
8.
9.
10.
11.

Muzeum hlavního města Prahy
2
Zámek Slavkov – Austerlitz
6
Regionální muzeum v Mikulově
38
Město Ždánice
13
Českomoravská provincie Hospit. řádu sv. Jan z Boha ‐ Milosrd. bratří, Brno
12
12. NPÚ – Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
34
4
13. NPÚ – Státní zámek Telč
14. NPÚ – Státní zámek Lednice
26
15. NPÚ – Státní zámek Valtice
15
16. NPÚ – Státní zámek Šternberk na Moravě
12
17. NPÚ – Státní hrad Bouzov
1
Celkem
330 kusů
Instituce, kterým jsme v roce 2019 půjčili sbírkové předměty
6 kusů
25
15
373
419 kusů

1. Retro film s. r. o.
2. Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici
3. Muzeum romské kultury, Brno
4. Regionální muzeum v Mikulově
Celkem
VESELÍ
Instituce, od kterých jsme si v roce 2019 půjčili sbírkové předměty
‐ v roce 2019 jsme i od jiných institucí žádné předměty nepůjčovali
Soukromé osoby, od kterých jsme si v roce 2019 půjčili sbírkové předměty
‐ Zdeňka Mičková

207 kusů předmětů

Instituce, kterým jsme v roce 2019 půjčili sbírkové předměty
1. NÚLK Strážnice
2. Veselské kulturní centrum
3. Univerzita Palackého v Olomouci
Celkem:

1 kus
16 kusů
11 kusů
28 kusů

KYJOV
Instituce, od kterých jsme si v roce 2019 půjčili sbírkové předměty
1. Slovácké muzeum Uherské Hradiště
2. Moravské zemské muzeum
Celkem:

16 kusů
10
26 kusů předmětů

Instituce, kterým jsme v roce 2019 půjčili sbírkové předměty
1. Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici
2. Obecní kulturní dům Svatobořice‐Mistřín
3. NÚLK Strážnice
4. Muzeum Kobylí
5. Technické muzeum Brno
Celkem:

21 kusů
65 kusů
28 kusů
56 kusů
4 kusy
174 kusů předmětů
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2. PREZENTACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně a jeho pobočky v Kyjově, Mikulčicích a ve Veselí nad Moravou nabí‐
zejí ve svých prostorách možnost navštívit stálé muzejní expozice a kromě toho pořádají ve svých
prostorách tematické výstavy.
Stálé expozice Masarykova muzea:
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Stálá expozice zpřístupněná veřejnosti od 18. května 1997 návštěvníkovi nabízí ucelený pohled na
život prvního československého prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garrigua Masaryka.
Představuje jeho dětství a mládí prožité na Hodonínsku, studia, politickou a vědeckou činnost, období
prezidentství, prezidentovu rodinu, úmrtí i Masarykův odkaz. Prostor je věnován také samotné histo‐
rii Masarykova rodného města Hodonína. Expozice trvá 22 let, i proto se jeví potřebná její kompletní
modernizace.
Stálá expozice Vlastivědného muzea v Kyjově
Do roku 2017 byly ve Vlastivědném muzeu 3 stálé expozice: archeologická, etnografická
a přírodovědná. Protože kromě přírodovědné expozice pocházely zbylé 2 ze 70. let 20. stol., nevyho‐
vovaly moderním prezentacím sbírkových předmětů, historická expozice chyběla úplně. Ve spolupráci
s městem Kyjovem, majitelem historické budovy, zámečku jakožto sídla expozice muzeum podalo
žádost o dotaci z IROP, prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, in‐
vestiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví,
specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Výzva č. 21
Muzea, pod názvem Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov, celkové
náklady cca 25 mil. Kč s kladným výsledkem. Od 30. 10. 2017 je zámeček kvůli rekonstrukci uzavřen
a stálé expozice jsou vyklizeny. Návštěvníkům jsou k dispozici krátkodobé výstavy v nové přístavbě.
Stálá expozice Městského muzea ve Veselí nad Moravou
Stálá expozice „Od Doubravy po Javořinu“ přibližuje historii města Veselí nad Moravou a regionu
Horňácka. Archeologické nálezy dokladují kontinuitu osídlení města Veselí a nejbližšího okolí od starší
doby kamenné až po dobu hradištní. Historický materiál postihuje dějiny Veselska od doby založení
veselského hradu až po současnost. Návštěvník si může prohlédnout část inventáře veselského zám‐
ku, doklady o činnosti cechů, obrazy, keramiku, lidový nábytek, mince či rukodělné výrobky. Národo‐
pisná část sbírky dokumentuje tradiční technologii zpracování surovin pro výrobu textilií a jejich vyu‐
žití při výrobě lidového oděvu. Jsou zde představeny čtyři základní krojové typy z Veselí nad Moravou
a nejbližšího okolí (veselský, ostrožský, strážnický a horňácký). V průběhu roku 2017 byla na základě
libreta vytvořena projektová dokumentace historické, etnografické a archeologické části budoucí
expozice a byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce návštěvnických prostor, v lednu
2018 byla podána žádost o dotaci z IROP na její realizaci, ale z důvodu nedostatku finančních pro‐
středků v daném opatření je projekt evidován v seznamu náhradních projektů.
Slovanské Hradiště v Mikulčicích
V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích pokračovala i v roce 2019 specifická situace, poněvadž se
dosud nepodařilo zprovoznit v návštěvnickém centru novou expozici. Návštěvníkům je k dispozici
ceněná expozice v pavilonu II, vybavení sloužící především pro školní programy (nábytek, repliky
předmětů do „velkomoravského kufříku“), vznikly výukové programy Velkomoravská šatna, Velkomo‐
ravská zbrojnice, Velkomoravská klenotnice, Velkomoravské písemnictví, v nabídce jsou i další pro‐
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gramy, které jsou podle potřeb inovovány, celoročně jsou pořádány krátkodobé tematické výstavy
v galerii pavilonu I.

Přehled výstav a jejich návštěvnost v roce 2019:
Název výstavy
MÁME REPUBLIKU!
HUSITSTVÍ (600 LET OD VZNIKU ČESKÉHO FENOMÉNU)
HODONÍN OBJEKTIVEM ANTONÍNA PÁNKA
HODONÍN 850 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O HODONÍNSKÉM HRADU
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Hodonín ‐ zámeček celkem
BETLÉMY
NAŠE PRVNÍ VOZIDLA
PODKARPATSKÁ RUS
LICHTENŠTEJNSKO 1719‐2019 (300 LET KNÍŽECTVÍ
UPROSTŘED EVROPY)
Hodonín ‐ Národní třida celkem
PRO PÁNA KRISTA
KRÁSA UKRYTÁ NEJEN V JEHLICÍCH
BAVÍ NÁS ČASOPISY PRO DĚTI
JOSEF KLVAŇA
BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ
Kyjov celkem
KROJOVANÉ PANENKY
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
MARTIN ZEMAN (1854‐1919)
ZÁMEK VESELÍ
VÝSTAVA KOČÁRKŮ
Expozice Od Doubravy po Javořinu
Veselí nad Moravou celkem
SOFIINA VOLBA (výročí 1150 let úmrtí sv. Cyrila)
ČLOVĚK A VÍRA III. (M. Novotný a kol.)
ŠUMNÍ BULHAŘŠTÍ ČEŠI (Ing. Jiří Králík)
ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ (H. Novotná)
PAVEL PROCHÁZKA (výstava obrazů)
VÝSTAVA REPLIK VELKOMORAVSKÝCH ŠPERKŮ
VELKÁ MORAVA A CM TRADICE
Slovanské hradiště v Mikulčicích celkem

11

od
1. 1.
1. 3.
21. 6.

do
3. 2.
2. 6
15. 9.

návštěvnost
38
1 173
568

4. 10.
1. 1.

31. 12.
31. 12.

1. 1.
1. 2.
24. 5.

13. 1.
5. 5.
29. 9

950
3 161
5 890
59
1 266
465

25. 10.

31. 12.

1. 1.
1. 2.
5. 5.
15. 8.
1. 12.

3. 2.
3. 4.
14. 7.
10. 11.
31. 12.

1. 1.
18. 2.
8. 4.
23. 9.
2. 12.
1. 1.

3. 2.
31. 3.
1. 9.
24. 11.
31. 12.
31. 12.

15. 2.
18. 4.
24. 5.
13. 6.
1. 8.
13. 9.
18. 9.

16. 4.
23. 5.
11. 6.
31. 7.
10. 9.
15. 9.
31. 12.

774
2 564
154
135
513
1 221
735
2 758
34
231
1 269
320
468
1 080
3 402
442
1 750
530
860
2 362
460
1 440
7 844

Prezentace archeologických nálezů na Masarykově náměstí v rámci akce „Den otevřených dveří rad‐
nice a Masarykova muzea.“ (27. 6. 2019).
Výstavy soutěžních prací Čarovné barvy země
termín

Místo konání

výstava

návštěvníků

1.1. ‐ 14.1.2019

Krajský úřad JMK

ČBZ VIII

280

16.1. ‐ 28.2.2019

Městská galerie Panský dvůr ve Veselí nad
Moravou

ČBZ VIII

172

5.3.‐8.4.2019

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

ČBZ VIII

550

12. 6. ‐ 31. 7. 2019

Slovanské hradiště v Mikulčicích

ČBZ IX

5500

2. 8. ‐ 2. 9. 2019

Konírna Státního zámku Milotice

ČBZ IX

1400

9. 9. ‐ 8. 10. 2019

Základní škola a Mateřská škola Žarošice

ČBZ IX

280

11. 10. ‐ 17. 11. 2019

Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9

ČBZ IX

6280

20. 11. ‐ 31. 12. 2019
(do 6. 1. 2020)

Krajský úřad JMK

ČBZ IX

1000

3. INTERPRETACE VČETNĚ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI
Pracovníci muzea každoročně připravují bohatý doprovodný program, který zahrnuje široké spek‐
trum akcí od doprovodných programů k výstavám, přednášky, odborné služby pro školy
i veřejnost, semináře atd. Stejně tomu bylo i v roce 2019.
Hodonín
1. Máme republiku! – byly vytvořeny omalovánky vztahující se k České a Československé republice
(vlajka, státní znaky, medaile, Masaryk, omalovánky s módní tematikou, apod.), bludiště, pexeso,
hrací karty, oblékání papírové panenky do dobového oblečení, rozpoznávání legionářských
uniforem Francie, Itálie a Ruska, složení mapy Československa roku 1920, pexeso s motivy
českých státností, skládání státních znaků, mapa Rakousko‐Uherska a přiřazování jednotlivých
názvů, poznávání hmatem a čichem náhražkových potravin. Výstavu doplnil módní koutek, kde si
zájemci mohli vyzkoušet dobové módní kousky.
2. Husitství 600 let od vzniku českého fenoménu – doprovodný program ve formě audiovizuální
projekce, tedy promítání čtyř animovaných historických krátkých filmů Dějiny udatného Českého
Národu v muzejních tabletech, přiřazovací úkol na magnetickou tabuli (obrázek kněze a k němu
malí návštěvníci dle obrázku přiřazovali správné odpovědi), dále skládání historických příběhů ve
správném pořadí jako například Jan Hus, Husité, Jan Roháč z Dubé a Jan Žižka, dále překlad písně
''Ktož su slavní bojovníci'', nebo také kvíz o historických zbraních a omalovánky. Z MZM v Brně byl
zapůjčen doprovodný program ''Expedice středověk''. Jeho součástí bylo psaní husím brkem na
psacím pultu, ražba středověkých mincí, vyzkoušení kroužkové košile i s kroužkovou kuklou,
repliky zbraní a oblečení, přilby, prapory.
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3. Muzejní noc – název ''Husitství'' dle probíhající výstavy. Program postavený na hrách a soutěžích
(Husitský pochod ve tmě, Husitské loupení, Vysílený husita a Husita v boji), za jejichž splnění
čekala děti odměna. Kulturní program ve spolupráci s šermířskou a divadelní společností
Memento mori (výcvik husitů, rytířský turnaj, beseda o husitských zbraních s ukázkami bojových
technik, venkovní výstava zbraní a zbroje). Návštěvník tak mohl zhlédnout několik vystoupení
vztahujících se k husitství, prohlédnout si expozici T. G. Masaryk a rodný kraj a také výstavu,
v jejímž rámci se uskutečnily komentované prohlídky autora výstavy Marka Vařeky. Akce
proběhla za přispění města Hodonína a společnosti ČEZ a. s. Účast 280 návštěvníků.
4. Hodonín objektivem Antonína Pánka ‐ součástí výstavy bylo vyhlášení fotografické soutěže pro
II. stupeň ZŠ, gymnázia a studenty SŠ. Soutěž probíhala v termínu od 14. 5. ‐ 14. 6, zúčastnily se
dvě žákyně II. stupně ZŠ. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo v rámci vernisáže výstavy.
Výstava byla v předsálí doplněna o soutěžní fotografie.
Během výstavy připravilo muzeum červencový odpolední program (24. 7.) pro příměstský tábor
Pedagogicko‐psychologické poradny Hodonín s tematikou Hodonína a české státnosti (30 osob).
5. Hodonín ‐ 850 let od první písemné zmínky o hodonínském hradu ‐ jako doprovodný program pro
tuto výstavu byly vytvořeny omalovánky vztahující se k hodonínskému hradu, Hodonínu, rytířům,
princeznám apod. Děti si mohly vyrobit vlastní korunku na hlavu i se zdobením dle vlastní
fantazie, vytvořit si kostru z vatových tyčinek do uší, úkol na magnetickou tabuli ve formě hledání
rozdílu na téma Hostina na hradě a Oblékání před 220 lety. Součástí výstavy bylo také zapůjčení
kostýmů z Domu kultury v Hodoníně (oblečení pro malé i velké, zbraně, přilby).
Dne 13. 11. se v Masarykově muzeu uskutečnil na třech místech (stálá expozice, výstava na
zámečku, výstava v budově sálu Evropa) projektový den ZŠ Tvrdonice spojený s komentovanými
prohlídkami výstav a tematikou české státnosti (33 osob).
V rámci výstavy byly uskutečněny dvě přednášky: 27. 11. Hodonínský hrad – Peter Futák
(38 osob), 11. 12. 9 v letopočtu v historii Hodonína (14 osob). A dále dva komentované dny pro
SŠ: 17. 12. pro Gymnázium Hodonín (25 osob) a 20. 12. pro SPŠ Hodonín (48 osob).
6. Betlémy – na výstavě byl vytvořen výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a tvůrčími úkoly,
tvorba vlastního (papírového) betlému, puzzle s danou tematikou.
7. Naše první vozidla – výtvarný koutek v podobě tvoření kočárku z papíru ve formě 3D, zdobení
kočárku dle vlastní fantazie, omalovánky s dětskou tematikou, kočárky a panenky, tvorba
miminka z papíru, vyzdobení a nalepení dětských postaviček na špejli, pexeso, bludiště.
Součástí výstavy byl i doprovodný program pro děti I. stupně ZŠ k MDŽ. Děti si vyrobily placku
nebo zrcátko s vlastním nakresleným motivem spolu s prohlídkou výstavy a dalšího tvoření
(70 žáků). Dne 8. března měly ženy v rámci MDŽ vstup na výstavu zdarma.
8. Podkarpatská Rus – puzzle podle originálních fotografií na výstavě, poznávání vzorů látek,
omalovánky, tvorba papírového beránka na polepení vatou. Součástí výstavy byl program pro
školy Podkarpatská Rus na filmových pásech aneb netradiční pohled na dějiny folkloru, který
proběhl 19. září. Promítaly se ukázky z éry Masarykovy republiky s komentářem pana Luboše
Marka z NFA Praha. Nabídka byla i v podvečerních hodinách pro širokou veřejnost
(21 návštěvníků). Další nabídkou doprovodného programu pro školy byla Podkarpatská Rus ve
fotografiích Rudolfa Štursy (přednáška syna autora Pavla Štursy) dne 26. 9. 2019. Akce byla
uskutečněna i v podvečerních hodinách pro širokou veřejnost a byla součástí Mezinárodního dne
seniorů (26 návštěvníků).
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9. Lichtenštejnsko 1719‐2019 – omalovánky vztahující se k Lichtenštejnsku, mapy, vlajky, puzzle,
tvorba vlastní bílé paní, audiovizuální projekce na tabletu a obrazovce o Lichtenštějnsku a rodu
Lichtenštejnů. Doprovodný program byl připraven s Liechtenstein Landesmuseum Vaduz.
Muzeum dodalo propagační materiály a krátký pětiminutový film o Lichtenštejnsku. Dále pomohl
s materiály na doprovodný program správce lichtenštejnského zámku ve Wilfersdorfu pan Hans
Huysza, který poskytnul množství propagačního materiálu.
10. Komunikace se školami ‐ adresář škol byl průběžně aktualizován, nejčastějším typem komunikace
je direct mail. K výstavám byla vytvářena speciální pozvánka (leták) pro školy a jejich výchovně
vzdělávací potřeby se zohledněním na provázanost sdělení konkrétní výstavy a RVP. Součástí
komunikace je i účast na poradách ředitelů mateřských a základních škol.
11. Editace webových stránek ‐ probíhalo vkládání plakátů a textů ke každé výstavě a akci muzea,
dále zveřejňování informací pro návštěvníky jako otevírací doba o svátcích či vstupy do muzea
zdarma a vkládání fotografií z jednotlivých akcí muzea či nabídky zaměstnání. Na webových
stránkách byly zveřejňovány aktuality (změny otevírací doby, prezentace muzea v médiích atd.)
a plánované akce vč. dodaných plakátů. Byl optimalizován způsob zobrazování fotografií ve
Fotogalerii a tato rubrika průběžně aktualizována. V loňském roce byla upravena webová stránka,
aktualizovány a doplněny informace.
12. Propagace ‐ pokračovala spolupráce s projektem Objevuj památky v rámci propagace muzea.
I v roce 2019 se uskutečnila setkání v městech Olomouc a Brno, konala se pracovní setkání
s plány do budoucna. Byly zasílány informace o akcích muzea na informační centrum Hodonín a
Dům kultury Hodonín. Každý měsíc zasílány informace k uzávěrkám do Hodonínských listů a na
Turistické informační centrum Hodonín. Informace z Masarykova muzea byly vkládány
a prezentovány především na web Masarykova muzea, také na muzejní Facebook, kulturní
servery jako na Hokus.cz, do‐muzea.cz, kudyznudy.cz, slovacko.cz, jizni‐morava.info,
akcevkapse.cz atd. Práce s profilem Masarykova muzea v gmail.com, založený s Google Cultural
Institute, vkládání akcí na web Trip Advisor. Vydáván muzejní čtvrtletník. Z tištěných médií byl
doplněn plán výstav na rok 2020 do rubriky Co se děje na Slovácku?. Muzeum a jeho činnost byla
několikrát předmětem reportáží regionální televize Slovácko, televize Noe, nebo pořadu Dobré
ráno s českou televizí a Toulavá kamera, rozhovoru pro ČRo Dvojka a ČRo Plus ad.
13. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – doprovodný program byl vytvořen na téma
Otloukej se, píšťaličko. Děti se prošly po několika stanovištích. Zahrály si hry, povídaly si o vrbě,
zhlédly, jak se vyrábějí píšťalky, pletly pomlázky a ve výtvarné dílně tvořily velikonoční
pohlednice, omalovánky s velikonočními motivy a odnesly si vlastnoručně vyrobenou slepičku na
plastové lžičce.
14. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – doprovodný program byl vytvořen na téma Vánoce
u nás a ve světě. Děti prošly několik stanovišť, kde se seznamovaly s tím, jak se slaví Vánoce nejen
u nás, ale i v jiných koutech světa. Děti nahlédly do České republiky, na Island a do Argentiny.
Zahrály si hry, zazpívaly koledy. Ve výtvarné dílně vytvořily „mluvícího sněhuláčka“, vánoční
pohlednice.
15. Vodní království – uskutečněno 1. 6. ve spolupráci s DK Hodonín a dalšími institucemi
v Hodoníně; akci předcházela pravidelná jednání s Domem kultury Hodonín ohledně programu
akce a výpomoci při přípravě a organizaci akce. V areálu zámečku Masarykova muzea byla již
tradičně připravena pohádková říše pro děti se soutěžemi. Na druhém břehu slepého ramene
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Moravy pak proběhl program na pódiu (pohádka Šípková Růženka, Dobrodružství Hastrmana a
k vidění byl i šermířský turnaj). Návštěvnost byla 843 osob.
16. Dny otevřených dveří spojené s připomínkou československé státnosti – komentované prohlídky,
přednášky, pracovní listy a kvízy pro školy ‐ pro návštěvníky byly připraveny doplňující úkoly a
kvízy ve formě několika muzejních kufříků rozložených v expozici TGM a magnetických tabulí
rozmístěných ve stálé expozici.
17. Den seniorů ‐ v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů volný vstup do expozice T.G.M.,
přednáška Pavla Štursy Podkarpatská Rus ve fotografiích Rudolfa Štursy dne 26. 9. 2019.
(26 návštěvníků).
18. 30 let od sametové revoluce – v rámci oslav 30 let svobody v Hodoníně pořádaných Domem
kultury vystoupení v panelové diskusi pro studenty středních škol s pamětníky událostí, při
Vzpomínkovém setkání k výročí 17. listopadu 1989 na Masarykově náměstí v Hodoníně
moderované J. J. Dovalou vzpomínkové vystoupení s pamětníky a se souborem Barbastella.
Večer akce muzea ‐ One Man Show Rudyho Linky věnovaná oslavě 30 let svobody v sále Evropa.
19. Prezentace archeologie pro děti, MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí ‐ prezentace archeologických nálezů
na Masarykově náměstí v rámci akce „Den otevřených dveří radnice a Masarykova muzea.“
(27. 6. 2019).
20. Spolupráce při kulturních akcích na SHM
„Den s archeologem“ (26. 4. 2019). Program pro děti.
„Den vítězství“ při slavnosti Gloria musaealis (8. 5. 2019). Program pro děti i veřejnost.
„Velkomoravský den s archeologem a skupinou Styrke“ (24. 5. 2019). Program pro děti.
„Malujeme barvami země“ (13. 6. 2019). Prezentace archeologie pro děti a veřejnost v rámci
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže.
„Velkomoravský den s archeologem“ (18. 10. 2019). Program pro děti.
Den dravců a den s archeologem (25. 10. 2019). Program pro děti.

Mimo PHÚ:
„Odpoledne s archeologem“ Program pro ZŠ Polešovice na škole v přírodě. Prostřední Bečva 4. 6.
2019.
Věteřovská naučná stezka ‐ Pravěké hradiště na Lysých a Nových horách u Věteřova
‐ spolupráce s obecním úřadem při prezentaci pro veřejnost týkající se jedné z nejvýznamnějších
eponymních lokalit starší doby bronzové. Dvě informační tabule jsou věnovány historii bádání
a archeologickým nálezům na akropoli a jižním podhradí, dvě tabule pak přírodě a myslivosti.
Slavnostní otevření 1. 6. 2019 Věteřov.
Hodonín – přednášková činnost
1. Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku
Šmerda, J.: Langobardská hmotná kultura na Moravě na základě výzkumu pohřebiště v Kyjově.
FF UP Olomouc. Sekce archeologie katedry historie. 29. 3. 2019.
2. Cyklus přednášek pro Univerzitu volného času ‐ Městská knihovna Hodonín ‐ přednášky Marka
Vařeky probíhaly tradičně ve dvou cyklech v únoru – květnu 2019 a v říjnu – prosinci 2019. Byly
zaměřeny na vybrané kapitoly českých dějin. Studenti také navštívili aktuální výstavy
v Masarykově muzeu.
3. Devítka v letopočtu v historii Hodonína – beseda ve spolupráci se SOkA Hodonín proběhla
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v předsálí zámečku 11. 12. 2019, součástí byla i komentovaná prohlídka výstavy Hodonín ‐ 850 let
(14 osob).
4. Komentované historické prohlídky na radnici města Hodonína – prohlídky na žádost města
Hodonína v rámci dne otevřených dveří radnice, ve spolupráci se SOkA Hodonín proběhly 27. 6.
2019. Čtyři pro žáky a studenty se uskutečnily dopoledne, tři pro veřejnost odpoledne. Den
otevřených dveří radnice proběhl jako připomenutí 850. výročí první písemné zmínky o
hodonínském hradu. Do akce se zapojilo i Masarykovo muzeum, které pro školy připravilo
tematické kvízy a úkoly na nádvoří zámečku.
5. Noční prohlídka stálé expozice T. G. Masaryk a rodný kraj 31. 8. ve spolupráci s ochotnickým
spolkem Svatopluk a ZUŠ, účast 20 osob.
6. Kritika muzejní výstavní tvorby – přednáška pro kurz Školy muzejní propedeutiky AMG 9. 10.
Nové trendy muzejního výstavnictví – 22. 5. ŠMP Praha
Aktivizace návštěvníka ‐ 22. 5. ŠMP Praha
Popularizace a propagace výstav ‐ 22. 5. ŠMP Praha
Účast na konferencích odborného a popularizačního charakteru
Kostrouch, F.: Archeologický výzkum na Masarykově náměstí ppč. 354/2 v Hodoníně „Přehled
archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2018, Brno, hrad Špilberk 24. 4. 2019.
Šmerda, J.: Archeologické výzkumy na katastru Kyjova v roce 2018.
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2018, Brno – hrad Špilberk 24. 4.
2019.
Šmerda, J.: Detektorové hledání a detektorové nálezy v regionu Hodonínska.
Diskusní setkání a přednášky Společnými silami za poznáním archeologického dědictví. Hodonín. Ná‐
rodní tř. 21., termín 5. 11. 2019. (přednášející Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., Mgr. Petr Fedor, Mgr.
Jaromír Šmerda, Mgr. Zuzana Jarůšková, Mgr. Martin Hložek, Ph.D.)
Šmerda, J.: Archeologie a detektoring na Hodonínsku. Na rozcestí nebo společnými silami?
Muzeologický seminář. Muzeum a etika, Hodonín, Národní tř. 21, termín 27.‐ 28. 11. 2019.
Muzeum v proměnách času – kolokvium v Praze ke 100. výročí založení Svazu československých
muzeí ve dnech 3. – 4. 12. – Chovančíková, I. – zahájení, účast v panelové diskusi.
Hodonín – sál Evropa
1. Tradiční akce sálu Evropa (Koncerty v cyklu hudebních čtvrtků, Vítání jara s..., popř. Jazzové
královny, Sejdeme se v Evropě...) ‐ cyklus Hudebních čtvrtků zajišťoval v roce 2019 plně
Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor ‐ většina hudebních čtvrtků se koná
v sále Evropa a využívá tak výjimečného zvukového prostředí sálu i reprezentačních prostorů.
2. Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje a Města Hodonína: Semináře a konference JmK
pro soukromé a podnikatelské subjekty a představitele samospráv bývalého hodonínského kraje
aj. akce dle požadavků JmK; Technické zajištění akcí Města Hodonína, které technicky zajišťuje
buď přímo příslušný odbor Městského úřadu v Hodoníně nebo Dům kultury v Hodoníně –
Jihomoravský kraj a město Hodonín v sále Evropa pořádali svá setkání, ať již setkání hejtmana se
starosty obcí Jihomoravského kraje nebo setkání ekonomického odboru JmK s ekonomickými
pracovníky jednotlivých obecních úřadů a příspěvkových organizací JmK. Město Hodonín sál
Evropa využilo ke svým významným akcím (předávání cen města Hodonína), také jednotlivé
odbory města Hodonína využívaly sál k nejrůznějším akcím (např. v rámci akcí Zdravého města,
Veřejné fórum apod.)
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3. Spolupráce s dalšími pracovišti muzea ‐ technické zajištění akcí Masarykova muzea v Hodoníně,
konferencí a seminářů, muzejní noci, přednášek, doprovodných programů pro děti MŠ a ZŠ
v Hodoníně a okolí; velikonoční a vánoční předváděcí akce, přednášky, muzeologický seminář,
pracovní setkání (např. Malujeme barvami země), vernisáže výstav.
4. Programy ve spolupráci s dalšími partnery (DK Hodonín, Město Hodonín, Středisko volného času,
Studentský parlament, Studentská iniciativa,…) ‐ dle požadavků příspěvkových organizací byly
zajišťovány výpůjčky sálu Evropa např. DK Hodonín, městské knihovny, Hodonínského
symfonického orchestru a smíšeného pěveckého sboru, Studentského parlamentu a dalších…
5. Technické zajišťování akcí objednavatelů a pronájmy ‐ jednalo se především o nejrůznější školení
a v poslední době také podnikové akce k příležitosti konce kalendářního roku nebo naopak
novoroční akce pro průměrný počet účastníků 150 osob. Pro technické zajištění akcí začala být ve
větší míře využívána pomoc externistů.
6. 20 let Slováckého krúžku Hodonín – akce proběhla dne 19. 10., uspořádal ji Slovácký krúžek
Hodonín pod patronací Města Hodonína a DK Hodonín.
7. Koncert Michala Grombiříka – koncert se uskutečnil 14. 11. 2019.
8. Rudy Linka: One Man Show – oslava 30 let svobody; akce se uskutečnila 19. 11.
9. Správa budovy sálu Evropa ‐ během roku 2019 probíhaly revize a jiné úkony a kontroly spojené se
správou budovy. Závady byly zapisovány a pravidelně odstraňovány.

PŘEHLED AKCÍ V SÁLE EVROPA Masarykova muzea v Hodoníně v kalendářním roce 2019

pronájem/
datum konání

smlouva č.

výpůjčka

objednavatel/ pořadatel

akce

11.1.2019

E2019‐02

pronájem

Tvarbet Moravia

podniková akce

Čarovné barvy země

seminář

6.2.2019

vlastní akce

21.2.2019

E2019‐03

výpůjčka

HSO‐SPS

Hudební čtvrtek ‐ Janáčkovo kvarteto

6.3.2019

E2019‐01

pronájem

Innogy

Listování Lukáše Hejlíka

7.3.2019

E2019‐10

výpůjčka

Město Hodonín

Výroční cena města Hodonína

21.3.2019

E2019‐04

výpůjčka

HSO‐SPS

Hudební čtvrtek ‐ studenti JAMU

Město Hodonína – SDH
22.3.2019

E2019‐11

výpůjčka

Hodonín

Hasičský ples

24.3.2019

E2019‐12

výpůjčka

Centrum volného času

Maškarní ples

JMK

Setkání hejtmana se starosty obcí

Masarykovo muzeum

Velikonoční předváděcí akce

HSO‐SPS

Hudební čtvrtek – KOJN

2.4.2019

objednávka

9.‐11.4.2019

vlastní akce

25.4.2019

E2019‐05

výpůjčka

Město Hodonín –
15.5.2019

E2019‐15

23.5.2019
24.5.2019

výpůjčka

Nemocnice Hodonín

Den sester

vlastní akce

Masarykovo muzeum

vernisáž výstavy

vlastní akce

Masarykovo muzeum

vernisáž výstavy
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30.5.2019

E2019‐06

výpůjčka

HSO‐SPS

Hudební čtvrtek – Eager swingers

5.6.2019

E2019‐14

výpůjčka

Městská knihovna

Knížka pro prvňáčka

21.6.2019

E2019‐07

výpůjčka

HSO‐SPS

Hudební čtvrtek – Barbastella

25.9.2019

E2019‐19

výpůjčka

Město Hodonín

Participativní rozpočet

5.10.2019

E2019‐08

výpůjčka

HSO‐SPS

ECHO

19.10.2019

E2019‐21

výpůjčka

DK Hodonín

20. let SKH

24.9.2019

vlastní akce

Masarykovo muzeum

vernisáž výstavy

5.11.2019

vlastní akce

Masarykovo muzeum

Archeologická konference

6.11.2019

E2019‐20

výpůjčka

Město Hodonín

Konference školy NSZM

7.11.2019

E2019‐18

pronájem

Středisko vzdělávání

školení

vlastní akce

Masarykovo muzeum

Koncert Michala Grombiříka a hostů

14.11.2019

Město Hodonín –
15.11.2019

E2019‐22

19.11.2019

výpůjčka

Studentský parlament

Den studentstva

vlastní akce

Masarykovo muzeum

Rudy Linka – One man show – oslava

20.‐22.11.2019

E2019‐23

pronájem

KVASAR

školení

21.11.2019

E2019‐19

výpůjčka

HSO‐SPS

Hudební čtvrtek – Koncert učitelů ZUŠ

26.11.2019

objednávka

JMK

školení

27.‐28.11.2019

vlastní akce

Masarykovo muzeum

Konference – Muzeum a etika

7.12.2019

E2019‐16

pronájem

IAC Group

podniková akce

8.12.2019

E2019‐24

výpůjčka

DK Hodonín

Taneční dospělí

vlastní akce

Masarykovo muzeum

Vánoční předváděcí akce

pronájem

Omnika

podniková akce

10.‐12.12.2019
14.12.2019

E2019‐17

Kyjov
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Kurz lidové výšivky
19., 26. 1.
40 účastníků
‐ kurz proběhl pod vedením lektorky Renaty Vlčkové:
19. 1. 2019
základy ažurek (1. blok)
vyšívaní formy s hodinkami (2. blok)
26. 1. 2019
vyšívání sekáčků (3. blok)
workshop šité krajky a „stinkování“ (4. blok)
Kurz háčkování
23. 2.
Kurz pletení
23. 3.
Kurzy základů pletení a háčkování
17 účastníků
Velikonoční předváděcí akce
10.‐12. 4.
536 návštěvníků
Muzejní blešák
28. 4.
220 návštěvníků
Muzejní noc
17. 5.
285 návštěvníků
Vernisáž výstavy Josef Klvaňa
15. 8.
170 návštěvníků
Vernisáž výstava byla součástí doprovodného programu Slováckého roku v Kyjově. V programu
vystoupila cimbálová muzika taneční složky Motovidlo.
Předvánoční blešák
24. 11.
265 návštěvníků
Vernisáž výstavy Bude zima…
1. 12.
55 návštěvníků
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10. Advent v muzeu
prosinec
120 návštěvníků
11. Vánoční předváděcí akce
11. – 13. 12. 473 návštěvníků
12. Kurz péče o lidový oděv
78 účastníků
7. 6. 2019 Vázání šátků, lektor Martin Novosad
Lektor naučil zarejdit turečák a uvázat ostatní druhy šátků a pokrývek hlavy nošených na
Kyjovsku.
8. 6. 2019 Spojování látky tzv. stinkem, lektorka Helena Sochorová
Zájemkyně si vyzkoušely šitou krajku, kterou následně využijí při spojování látky tzv.
stinkováním.
8. 6. 2019 Jak oblékat kroj, lektorky Petra Lebedová, Michaela Zálešáková
Kurz seznámil s jednotlivými druhy kyjovských krojů, kombinacemi jednotlivých oděvních
součástek a ukázal, jak si správně kroj obléknout.
9. 6. 2019 Opravy a čištění krojů, lektorka ak. mal. Zdenka Kuželová
Lektorka ukázala, jak kroje opravovat a čistit oděvní součástky.
9. 6. 2019 Škrobení a žehlení spodnic a rukávců, lektorka Jitka Šimečková
Lektorka předvedla žehlení a skládání parádních spodniček a rukávců.
10. 6. 2019 Ukázka vrapení sukní a výšivka přes vrapy, lektorky Vojtěška Hochmanová, Marie
Růžičková
Účastníkům lektorky předvedly, jak správně navrapit sukni a následně se účastníci naučili
vyšívání přes vrapy, tzv. rabuše.
Kyjov ‐ přednášková činnost
1. Pomocné vědy historické
19.‐20. 11.
19 účastníků
2. Lidový kroj na Kyjovsku: Přednáška byla realizována 1x v rámci cyklu kurzů Péče o tradiční
oděv Kyjovska dne 8. 6.
Veselí nad Moravou
1. VELIKONOCE SE BLÍŽÍ…
9. – 11. 4.
466 osob
2. MUZEJNÍ NOC
19. 5.
186 osob
3. Spolupráce s Centrem pro rodinu Veselí nad Moravou, Baťovým kanálem, Veselským
kulturním centrem a Městem Veselí nad Moravou

POHÁDKOVÝ LES
1. 6.
cca 250 dětí

BAŤŮV KANÁL ‐ PŘÍSTAV PLNÝ ŽIVOTA
15. 6. a 31. 8.
178 osob

VESELSKÝ RYNEČEK
6. 7.
145 osob

BARTOLOMĚJSKÝ JARMARK
23. – 24. 8.
30 osob

účast v Komisi pro rozvoj cestovního ruchu města Veselí nad Moravou
4. VÁNOCE SE BLÍŽÍ…
10. – 12. 12.
430 osob
Veselí nad Moravou – přednášková činnost
1. Dějiny města Veselí nad Moravou
 20. 3. – Akademie volného času: 47 důchodců – VESELSKÉ ŽIDOVSKÉ RODY I.
 15. 5. – Akademie volného času: 38 důchodců – VESELSKÉ ŽIDOVSKÉ RODY II.
2. Dějiny regionu
 HRAD HODONÍN (26. 1.) – přednáška s prezentací na Farním plese v Hodoníně
 850 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O HRADĚ HODONÍN (27. 11.) – přednáška a prezentace
v Masarykově muzeu v Hodoníně
 15. 11. ‐ ZŠ „Na Dědině“ Ostrožská Nová Ves: 14 dětí + 4x doprovod – Pravěk a středověk
Veselska
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27. 6. – ZŠ Vnorovy: 27 dětí + 2x doprovod – MARTIN ZEMAN a LEOŠ JANÁČEK ‐ o vztahu
Leoše Janáčka k Martinu Zemanovi a ke Vnorovám, kde Janáček pobýval na faře u svého
strýce, který je pochován ve Veselí nad Moravou
3. Hrad/zámek Veselí ‐ uskutečněno v rámci výkladu během výstavy ZÁMEK VESELÍ
4. Drobné sakrální památky ve Veselí nad Moravou
 16. 4. – ZŠ Církevní: 24 dětí + 1x doprovod – SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Průvodcovské služby
1.1. Hlavní návštěvní sezóna, poskytování služeb (2. 4. – 31. 10.)
59. návštěvní sezóna potvrdila trvale vzrůstající zájem veřejnosti o naše hradiště. Hradiště na‐
vštívilo 64.806 návštěvníků, jimž jsme poskytli kvalitní průvodcovské služby. Propagace, využití
sociálních sítí, pravidelná práce s médii a cílovými skupinami (základní školy, turistické agentury,
turistická centra, ubytovací kapacity), včetně rozšiřování nabídky služeb i pestrosti doprovod‐
ných kulturních akcí, rozvíjení a vývoj nových i stávajících doprovodných programů pro školy i
veřejnost pozitivně ovlivňuje celkovou výši návštěvnosti.
1.2. Zimní návštěvnický program (od 2. 1.– 31. 03. a 1. 11. – 20. 12.)
V zimním období se konaly tyto akce:
V termínu 18. – 21. 01. 2019 byl realizován programový blok Nový rok na Mikulčických Valech.
V těchto 3 dnech navštívilo hradiště 111 žáků ZŠ a MŠ a 66 návštěvníků z řad veřejnosti.
22. 2. 2019 se uskutečnilo finálové kolo V. ročníku Dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští
bratři sv. Cyril a Metoděj. Účastnilo se jej 56 soutěžících (27 v nižší věkové kategorii a 29 ve vyšší
věkové kategorii).
22. 2. 2019 večer se ale také konala akce pro veřejnost Nokturno pod věží s autorským čtením
rodáka z Mikulčic Jaroslava Konečka s doprovodem hudby folklorního seskupení cimbálové mu‐
ziky Žižkovjánek a pěveckého seskupení Erteple. Programu se zúčastnilo 128 návštěvníků.
Nad rámec plánovaných zimních termínů se také uskutečnily další programy na základě zájmu
školských zařízení:
 výjezdový program 24. ledna 2019 v MŠ Lužice
50 dětí
 27. 2. 2019 program pro MŠ Hřbitovní Břeclav
40 dětí
V termínu 29. – 2. 12. 2019 byl uskutečněn programový blok ZIMA NA MIKULČICKÝCH VA‐
LECH ‐ programový pátek pro ZŠ a SŠ (pro větší zájem proběhl stejný program ještě tentýž týden
s předstihem v úterý 26. 11. 2019), programovou sobotu se zdobením adventních věnců
a programové pondělí pro MŠ (kvůli zájmu o jiný termín se stejnou náplní pro MŠ ještě ve čtvr‐
tek). Návštěvnost bloku byla tedy celkem 77 žáků ZŠ, 72 návštěvníků z řad veřejnosti a 92 žáků
MŠ.
Nad rámec plánovaných termínů proběhly ještě na zimní období a Velkou Moravu zaměřené
programy 4. a 5. 12. s účastí celkem 100 žáků (Gymnázium Znojmo a Břeclav Slovácká).
2. Expozice, výstavy
Několik let se nedaří zrealizovat novou stálou expozici. Uvedenou skutečnost hosté vnímají jako
výrazný nedostatek. Tato situace má již několik let negativní dopad na naši instituci. Návštěvní‐
kům se jen stěží vysvětluje, že muzeum uvedenou absenci nemůže změnit ani ovlivnit.
V galerii návštěvnického centra bylo v roce 2019 uspořádáno 7 výstav.
15. 2. – 16. 4.
18. 4. ‐ 23. 5.
24. 5. – 11.6.
13. 6. ‐ 31. 7.

Sofiina volba (výstava k výročí 1150. let úmrtí sv. Cyrila)
Člověk a víra III. (M. Novotný a kol.)
Šumní bulhařští Češi
Čarovné barvy země
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1. 8. – 10. 9.
13. – 15. 9.
18. 9. – 31. 12.

Pavel Procházka, výstava obrazů
Výstava replik velkomoravských šperků
Velká Morava a CM tradice

Jejich návštěvnost je shodná s počtem hostů vystupujících na vyhlídkovou věž, což je 7.844 platí‐
cích návštěvníků a několik stovek dalších hostů, kteří do galerie a na věž vstoupili při kulturních a
programových aktivitách.
2.1. Soutěže
Čarovné barvy země, malířská soutěž
Kalendářní rok 2019 zahrnuje výstavy výběrů prací VIII. ročníku soutěže, hodnoceni, vyhlášení ví‐
tězů a výstavy IX. ročníku a konečně zahájení ročníku X. Bylo zrealizováno 8 výstav, výstavy pre‐
zentovaly vždy výběr vítězných a regionálně zajímavých prací a shlédlo je více než 15 tisíc ná‐
vštěvníků.
ČBZ ‐ realizace IX. ročníku (leden – srpen, vyhlašování 13. 6.)
Ve sledovaném období byly realizovány 3 termíny výtvarného semináře IX. ročníku a 2 termíny X.
ročníku (účast celkem 62 osob). Sběr přihlášek do IX. ročníku soutěže byl uzavřen v první polovině
ledna 2019. V termínech 23. ‐ 25. 4. 2019 byl proveden svoz obrázků IX. ročníku, obrazy z VIII.
ročníku byly vráceny nebo uloženy na Slovanském hradišti k vyzvednutí. Poté byly všechny obrazy
nového ročníku nafoceny. Pořízené fotografie s anonymním označením měla k dispozici porota
soutěže, aby se mohla před vlastním zasedáním připravit na hodnocení.
V rámci IX. ročníku malířské soutěže vzniklo celkem 102 děl, avšak 3 z nich byly vyloučeny
z hodnocení pro nesplnění podmínek soutěže. Z končených 99 soutěžních prací je 8 děl v 1. kate‐
gorii, 43 děl ve 2. kategorii, 34 ve 3. kategorii, 5 ve 4. kategorii a 9 v 5. kategorii. Autoři soutěžních
prací pocházejí z celkem 30 škol, z toho převážná většina škol z Jihomoravského kraje, ale také 1
z Jižních Čech a 1 ze Slovenské republiky. Autorské kolektivy 381 mladých výtvarníků soutěžily
pod vedením 51 pedagogů v pěti kategoriích (v 1. kategorii od 4 do 6 let, ve 2. kategorii od 7 do
11 let, ve 3. kategorii od 12 do 15 let, ve 4. kategorii od 16 do 19 let a v 5. kategorii určené pro
děti ze speciálních a praktických škol ve věku od 6 do 30 let).
Odborná porota zasedla 22. 5. 2019 ve složení PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Josef Fantura, doc.
Ing. arch. Aleš Navrátil, Mgr. Jaroslav Ševčík a Akad. mal. Pavel Vavrys. Za předsedu byl zvolen
Mgr. J. Ševčík. Na základě hodnocení poroty byla 25 nominovaným kolektivům podána zpráva o
jejich nominaci, avšak vítězné pořadí bylo odtajněno teprve v den slavnostního vyhlášení vítězů.
Všechny práce IX. ročníku soutěže byly nainstalovány 12. 6. 2019 na výstavě na Slovanském hra‐
dišti v Mikulčicích.
Slavnostní vyhlášení vítězů IX. ročníku soutěže Čarovné barvy země se uskutečnilo 13. 6. 2019 na
Slovanském hradišti v Mikulčicích. Zúčastnilo se jej přes 330 žáků a pedagogů, kteří zastupovali 25
škol a dalších 30 hostů a účinkujících. Dopoledne mohli účastníci navštívit nabízené aktivity (mu‐
zejní expozice, prohlídky všech prací na výstavě a hlasování pro favorita publika, výstupu na vy‐
hlídkovou věž, muzikoterapie a bubnování, seznámení se s prací archeologa, práce na hrnčířském
kruhu, ranně středověká kovářská a šperkařská dílna, drátenická dílna, společné malování hlině‐
nými pigmenty na plátno i na tělo). Po obědě se konal koncert skupiny Šroti a poté byla radním
JMK pro oblast kultury a památkové péče Ing. Tomášem Soukalem předána ocenění. Kolektivy
dětských výtvarníků tak převzali medaile, sošky, diplomy a další ceny z rukou pana radního a dal‐
ších významných hostů (Mgr. Petr Fedor ‐ vedoucí odboru kultury a památkové péče JMK, JUDr.
Sylva Dohnálková ‐ vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče JMK, Mgr. Irena
Chovančíková ‐ ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně, Mgr. Josef Fantura ‐ ředitel Galerie vý‐
tvarného umění v Hodoníně a člen odborné poroty soutěže).
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Slavnostní vyhlášení nového X. ročníku představiteli Jihomoravského kraje proběhlo 16. 10. 2019
při vernisáži výstavy výběru prací IX. ročníku. Vyhlašovatele na akci zastupoval Ing. Tomáš Soukal,
radní JMK pro oblast kultury a památkové péče, za realizátora paní ředitelka muzea Mgr. Irena
Chovančíková, za nemocnici se akce účastnila asistentka náměstkyně ředitele PhDr. Šífová, ředi‐
telka MŠ a ZŠ při FN Brno PaedDr. Stěničková a další významní hosté, malí pacienti a jejich rodinní
příslušníci (celkem asi 50 osob).
Od 16. 10. 2019 bylo zahájeno přihlašování škol do soutěže (ukončení sběru 12. 1. 2020).

Dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj
Již V. ročník vzdělávací soutěže určené žákům 4. – 9. tříd základních škol a osmiletých gymnázií
opět zahrnoval 2 soutěžní kola. Hodnocení soutěžících probíhalo jako již tradičně pomocí pracov‐
ních listů.
Do školního kola se přihlásilo 19 škol a soutěžilo v období mezi 1. 12. 2018 a 31. 1. 2019 na 1000
žáků z 15 škol, z nichž 60 postoupilo do kola finálového. To se uskutečnilo 22. 2. 2019 na Slovan‐
ském hradišti v Mikulčicích. Účastníci finálového kola vypracovali soutěžní list a v době čekání na
výsledky mohli absolvovat prohlídku expozice i připravené hry a hlavolamy s tematikou Velké
Moravy, Slovanů, i postav světců ze Soluně. Vyvrcholením byl slavnostní ceremoniál doprovázený
živou hudbou, kde ještě před vyhlášením a odměněním vítězů, vyslechli žáci úryvek z beletrie o
Velké Moravě.
Před zahájením VI. ročníku pracoviště obdrželo podnět ohledně názvu soutěže. Název „dějepisná
olympiáda“ je soutěžní koncept vyhlašovaný jednotlivými školskými středisky v rámci Národního
institutu pro další vzdělávání MŠMT, užití tohoto pojmu je proto matoucí. Proto byl změněn ná‐
zev soutěže na Velkomoravská olympiáda, který nemůže být s ničím jiným zaměněn. Do prvního
kola olympiády se přihlásilo 44 tříd z 13 škol. Přihlášky do finále ještě nejsou uzavřeny.
Soutěž O Mojmírův poklad
Kalendářní rok 2019 opět zahrnuje druhé pololetí školního roku 2018/2019 s uzavřením
a odměněním vítězů IX. ročníku soutěže O Mojmírův poklad, a první pololetí školního roku
2019/2020, kdy proběhlo závodní klání několika soutěžících škol na nově vytyčené trati X. roční‐
ku.
Od prvního ročníku se nezměnil koncept soutěže, jíž je soutěžení v týmu a kombinace sportovně‐
orientačních dovedností a znalostí z dějepisu. Úkolem žáků je tedy s mapou a pracovním listem
v ruce nalézt stanoviště, na nichž čekají znalostní otázky. Žáci od počátku soutěží ve 2 věkových
kategoriích (nižší věk. kat.: 4. ‐ 6. třída, vyšší věk. kat. 7. ‐ 8. třída). Po několika ročnících se začalo
jevit nevhodné vyhodnocování výsledků soutěže na konci kalendářního roku. Od V. ročníku
(2014/15) je proto soutěž vyhodnocována na konci každého školního roku, což i pedagogové vel‐
mi ocenili a dá se říci, že právě od té doby je evidován zvýšený nárůst zájmu o tento druh pro‐
gramu. V horizontu let se začala měnit trasa, protože žáci někdy za danou kategorii soutěží opa‐
kovaně. Od VII. ročníku navíc neběhají žáci při závodění do muzejní expozice, kde jednak bylo po‐
třeba další personální sílu jako dozor, a navíc byly v čase závodění znemožněny prohlídky expozi‐
ce. Všechny tyto úpravy se osvědčily.
Ve sledovaném období kalendářního roku 2019 soutěžilo celkem 610 školáků zastupujících
15 škol z České republiky nebo Slovenska.
Klub přátel památníku
Spolupráce s členy Klubu přátel Slovanského hradiště v Mikulčicích je celoroční, jejich počet do‐
sáhl čísla 218 a v roce 2019 bylo zaregistrováno 6 nových přihlášek, nesla se v rovině zasílání ak‐
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tuálních informací, tiskových zpráv a pozvánek na připravované akce a čtvrtletní textové informa‐
ce o návštěvnosti a novinkách na památníku.
Speciální pozornost a informační tok směrem k členům klubu byl věnován v případě zpráv
o průběhu stavby lávky přes řeku Moravu a zpráv o třídenní akci k jubileu 65. výročí objevení Mi‐
kulčic.

INTERPRETACE, PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1.

Základní přednášky pro veřejnost a školy

Slovanské hradiště; současnost a výhledy
Prezentováno dvakrát. Část tématu odeznělo v rámci besedy u příležitosti 65. výročí objevení Mi‐
kulčic v sobotu 14. 9. 2019.
Stará a Velká Morava; Slované na Moravě
Téma využito při besedě se školní mládeží ‐ účastníky finále dalšího ročníku Dějepisné olympiády
Velká Morava a sv. Cyril a Metoděj dne 22. 2. 2019.
Náboženství Slovanů
Téma využito při návštěvě školní mládeže ze Skalice.
Velkomoravský šperk, tajemství výroby
Třicetiminutová beseda s powerpointovou prezentací i ukázkou replik šperků se zábavnými otáz‐
kami a úkoly.
Mimo plán se v září uskutečnily dny oslav výročí objevení mikulčické lokality nazvané Archeolo‐
gické dny. Školám byl věnován 1 den (pátek 13. 9.), kdy mohly shlédnout výstavu replik velkomo‐
ravských šperků, součástí dne byla také přednáška Velkomoravský šperk a videoprojekce filmu
Tajemství velkomoravského šperku. Účast 1 škola.
Přednáška Velkomoravský šperk byla ve sledovaném roce provedena se 3 školami.
Velkomoravská zbrojnice (dle požadavků škol)
V úvodu promítání krátkého filmu prezentujícího zbraně na Velké Moravě, poté výklad
o rozdělení základních ozbrojených složek VM a ukázky replik zbraní a zbroje spolu s výkladem
o mechanismu jejich destruktivního účinku. Žáci si ochranné pomůcky i zbraně z blízka prohléd‐
nou a formou otázek zkoušejí hádat preference pomůcek v různých částech ozbrojených složek,
výlučnost některých zbraní jen pro nobilitu apod. Bylo provedeno s 11 školami.
Velkomoravská šatna
Kombinovaný program s výkladem o rozvrstvení obyvatelstva na Velké Moravě, rozložení obyva‐
telstva dle společenských vrstev na Slovanském hradišti v Mikulčicích a o tom, jak odráží oděv
obyvatele Velké Moravy toto společenské postavení. Dalším krokem je práce s kvalitními repli‐
kami velkomoravských oděvů, a nakonec úkoly a kvízy, některé z nich vykonávají žáci samostatně
na zapůjčených tabletech v aplikaci k tomu určené. Bylo provedeno s 9 školami.
2. Přednášky Klubu přátel (celkem až 4x během sezóny) a v terénu
Cyklus čtyř přednášek pro členy Klubu přátel a přítomnou veřejnost se uskutečnil u příležitosti ak‐
ce Archeologické dny v rámci oslavy 65. výročí objevení Mikulčic. Své přednášky přednesli:
K. Seibertová: Nerealizované architektonické projekty na památník v Mikulčicích
Petr Velička: Déja_vu – svět dávno viděného
Josef Šolc: Vznik církevních slavností na památníku a Poštovna na památníku
František Synek: Počátky bádání v Mikulčicích ve světle výstřižků a starých fotografií z archivu
Svatopluka Rutara.
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Členové Kmenového svazu Styrke v přednáškovém sále pavilonu I při svém programovém pobytu
na hradišti uspořádali dvě uzavřená členská sezení s odbornými přednáškami o odívání
a vojenství na Velké Moravě.
3. Pohádka O princezně Dobroslavě (celkem 9x během sezóny v pondělí)
Povídání o legendě velkomoravské princezny spolu s posloucháním nahrávky a s použitím loutek
a kulis, doplněno o ochutnávání dobových potravin a písničku o archeologovi a princezně Dobro‐
slavě. Program sestaven pro nejmenší návštěvníky.
Během sledovaného období byl proveden pro 8 škol na Slovanském hradišti a v 6 mateřských ško‐
lách jako výjezdový program.
4. Stati o činnosti SHM pro kroniku a zpravodaj Mikulčic
Informace pro místní zpravodaj a kroniku nejsou v posledních letech a v novém funkčním období
radních a zastupitelů žádány s ohledem na změnu koncepce zaznamenávání historie a života ob‐
ce.
5. Zpracování zpráv a článků příspěvků do časopisů a novin (průběžně)
Spolupráce odborných pracovníků pobočky se zástupci médií je velmi široká a trvale aktivní. Pro‐
bíhá průběžně po celý rok, intenzivnější je v první polovině roku, v době před a po zahájení ná‐
vštěvní sezóny a pak při větších programových a poutních akcích.

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
V roce 2019 byly v areálu plánovány a zrealizovány následující akce:
1. Nový rok na mikulčických Valech (18. – 21. 1.)
‐ programový pátek 18. 1. 2019 pro základní a střední školy ‐ 40 žáků
‐ program. neděle 20. 1. 2019 pro veřejnost
‐ pondělí 21. 1. 2019 s programem pro mateřské školy ‐ účast 71 žáků (realizováno výjezdově
v MŠ Bohuslavice u Kyjova (39 žáků) a v družině ZŠ Mikulčice (32 žáků).
Hradiště netradičně ‐ zimní program (19. 01.) ‐ byl nakonec přesunut na neděli 20. 1. 2019, aby
nekonkuroval mikulčickému koštu pálenek.
‐ hudební program zajišťovala HTVŠ Prušánky
‐ návštěvnost 66 návštěvníků (shodné číslo jako v roce 2018)
2. Jaro na mikulčických Valech – programový víkend (25. ‐ 26. 5.)
Den s archeologem a skupinou Styrke pro ZŠ (24.05.) ‐ kombinovaný program pro základní
i střední školy, jehož základ tvoří povídání s profesionálním archeologem, návštěva raně středo‐
věkého ležení s praktickými ukázkami ze života na Velké Moravě a zkrácená prohlídka muzejní
expozice (časová dotace ‐ základ 120 min + možno doplnit na 240 minut). Tento druh programu,
kdy je i archeolog i velkomoravský tábor, je vůbec neoblíbenějším programem. Účast 195 žáků z 5
škol.
Velkomoravský den se skupinou Styrke (25. 5.)
Program, jehož základem je návštěva raně středověkého ležení s ukázkami vojenské taktiky, zbro‐
je, oblečení, stravy, šperků a dalších oblastí ze života na Velké Moravě je hlavním dnem s raně
středověkým ležením pro veřejnost. Uskutečňují se dopolední i odpolední ukázky. V sobotu 25. 5.
jej navštívilo asi 160 návštěvníků a také někteří bulharští poutníci.
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2.1. Pravoslavná CM pouť (25. 5.)
Pravidelná Cyrilometodějská pouť se svatou liturgií se uskutečnila tradičně v prostorách replik zá‐
kladů 3. mikulčického kostela – baziliky. Pouti, na jejíž přípravě se pracovníci památníku podíleli
zpřístupněním prostor v návštěvnickém centru pro duchovní, se zúčastnily dvě stovky věřících.
2.2. Kulturní den Bulharů (25. 5.)
S vazbou na bulharský svátek sv. Cyrila a Metoděje uspořádalo pražské Sdružení Bulharů žijících
ve střední Evropě v prostorách u X. kostela a u sousoší kulturní setkání a slavnost. Zúčastnilo se
více něž 500 příslušníků bulharské menšiny nejen České a Slovenské republiky, ale také
z Rakouska, Německa a Maďarska.
2.3. Krásy mikulčického luhu (26. 5.), přednáška
Tradiční akce pro celou rodinu ve spolupráci s osvětovými organizacemi oslavující jedinečnost pří‐
rodního areálu na území hradiště a jeho okolí. Součást dne byla oblíbená ranní výprava
s ornitologem
2.4. S vysvědčením… Hurá na hradiště! (29. 6.)
Vítaná akce pro školáky, kteří zavítali na hradiště a absolvovali zajímavý herní a soutěžní program
včetně výstupu na vyhlídkovou věž a zde uschovaným pokladem, který střežil sám velkomoravský
kníže se svou kněžnou, kteří děti uvítali v dobových kostýmech
3. Léto na mikulčických Valech ‐ programový víkend (5. ‐ 7. 7.)
3.1. Velkomoravský den se skupinou Styrke (5. 7.)
Součástí duchovní slavnosti u příležitosti státního svátku byl zážitkový program v dobovém táboře
Velkomoravanů – členů Kmenového svazu Styrke. Návštěvníci v jejich táboře několikrát za den
navštívili ukázky bojů větších skupin i soubojů jednotlivých válečníků, seznámili se se zbraněmi a
výstrojí, mohli ochutnat jídelníček našich předků nebo sledovat výrobu tkaných předmětů. Členo‐
vé skupiny také vedli výklad k problematice života Slovanů a odpovídali na zvídavé otázky.
3.2. Cyrilometodějská pouť na Podluží (5. 7.)
Katolické pouti se na akropoli u cyrilometodějské kříže zúčastnilo přes 2.500 věřících, kteří uvítali
řadu nejvyšších představitelů katolické církve a desítky řadových duchovních. Pouti se zúčastnili
také účastníci ve slováckých krojích. Na přípravě s výrazně technicky a organizačně podílela obec
Mikulčice. Hosty byli také někteří přední představitelé z řad politiků Jihomoravského kraje.
3.3. Užijme si prázdniny (13. 7.)
Zábavné odpoledne nabídlo například jízdu na koloběžce po Akropoli, nebo plavbu na lodích po‐
dél jižního valu s vodními skauty. Nechyběla ani oblíbená střelba z luku. Za poznáním dávného
sídla naších slovanských předků si pak několik rodin zapátralo na předem stanovené trase
s mobilním průvodcem v ruce v hře ZA HRADBAMI MĚSTA MORAVA. Na Valy se také dostavili zá‐
stupci živočišné říše. S jejich chovem a životem seznámili pracovníci Centra ekologické výchovy
Dúbrava z Hodonína.
3.4. Vinaři na hradišti (13. 7.)
Návštěvnicky velmi vítanou a ceněnou akci připravuje na základě dohody o spolupráci
s Informačním centrem Bartoníkovi Mikulčice. Bohatý odpolední a večerní program navštívily
stovky hostů, kteří ocenili nabídku vinařství a pestrý doprovodný program. Pořadatelé vydařenou
akci velmi dobře zorganizovali a do dvou dnů po jejím skončení vrátili pronajatou část centra hra‐
diště do původního bezvadného stavu.
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3.5. Veselé loučení s prázdninami (25. 8.)
Programové odpoledne tradičně ukončilo letní období prázdnin. Oblíbená akce nebyla jen o hrách
a zábavě ale I o zdravotním poučení, o bezpečnosti při cestě do školy v začínajícím se novém
školním roce a dalších možných rizicích, které na děti mohou číhat.
4. Podzim na mikulčických Valech ‐ programový víkend (27. ‐ 29. 9.)
4.1. Akropolis cross ‐ žákovská sportovní akce (27. 9.)
Další ročník žákovské sportovní soutěže připravili Atletický oddíl TJ Mikulčice ve spolupráci
s místní základní školou a naší pobočkou. Akce se zúčastnili žáci z Mikulčic, Hrušek, Moravské No‐
vé Vsi a Prušánek. Na několika různých tratích soutěžilo přes 250 dětí.
4.2. Velkomoravský den se skupinou Styrke (27.09.)
Program zejména pro základní školy, jehož základem je návštěva raně středověkého ležení
s ukázkami vojenské taktiky, zbroje, oblečení, stravy, šperků a dalších oblastí ze života na Velké
Moravě a zkrácená prohlídka muzejní expozice. V tento den se programu účastnilo 86 žáků ze
3 škol. Velkomoravský tábor navštívila také řada běžců běžeckého závodu Akropolis cross.
4.3. Den věží a rozhleden, Velkomoravský den se skupinou Styrke (28.09.)
Připomenutí svatováclavské tradice a Dne české státnosti výstupem na věž se státní vlajkou. Sou‐
část velkomoravských dnů se skupinou Styrke.
Velkomoravský den se skupinou Styrke, Drakiáda(29. 9.)
Drakiáda již patří trvale k podzimním programovým nabídkám pro rodiny. I v roce 2019 se těšila
velkému zájmu. Zdařilé podzimní odpoledne doplnil Aeroklub Holič ukázkami přeletu letadel.
4.4. Výstup na věž se státní vlajkou, pocta předkům (28. 10.)
Státní svátek vzniku Československa jsme připomněli oblíbeným výstupem na naši vyhlídkovou
věž s vlajkou České republiky. Tu si mohly děti dole na připravených předtiscích vymalovat a pak
vynést na věž a zde osadit na připravenou polystyrénovou desku. Pro dospělé byla k dispozici ta‐
ké větší vlajka na žerdi.
Součástí odpoledne byla i malá duchovní slavnost u velkomoravského kříže na Akropoli, kterou
jako vzpomínku na zemřelé předky vedl místní pan farář
5. Zima na mikulčických Valech (29. 11. – 2. 12.)
5.1. Hradiště netradičně – program pro ZŠ (29. 11.)
Programový pátek 29. 11. 2019 pro základní a střední školy ‐ 39; pro větší zájem proběhl stejný
program ještě tentýž týden s předstihem v úterý 26. 11. 2019 pro 38 žáků.
5.2. Hradiště netradičně – předadventní program (30. 11.)
Program v sobotu 30. 11. 2019 pro veřejnost Hradiště netradičně – Adventní sobota, hudební vy‐
stoupení zajišťovali flétnistka Eva Čapková a kytarista Lukáš Herůdek (pedagogové Hudebního
kurzu Mikulčice). Floristické služby (prodej materiálu na adventní věnce i rady a inspirace) zajišťo‐
vali pracovníci Květinářství Kolibová Miroslava z Tvrdonic. Programové soboty se účastnilo 41 pla‐
tících dospělých, 20 studentů, a 11 dětí do 6 let.
5.3. Hradiště netradičně – program pro MŠ (02.12.)
Programové pondělí 2. 12. 2019 pro mateřské školy se zdobením stromečku pro zvířátka
a prosincovými programy starých Slovanů ‐ 39 žáků MŠ. Kvůli zájmu o jiný termín se stejnou nápl‐
ní byl blok Zima na mikulčických Valech rozšířen ještě o čtvrtek, kdy byl realizován program pro
53 žáků MŠ.
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6. Programové dny pro školy
6.1. Dny s archeologem pro základní školy (samostatně 26. 4.)
Program pro základní školy, kde je hlavní prostor věnován povídání s archeologem o jeho práci
včetně praktických ukázek a možnosti si něco vyzkoušet, další hlavní součástí je zkrácená prohlíd‐
ka muzejní expozice. Programu se zúčastnilo v dubnovém termínu 101 žáků ze 3 škol.
6.2. Pohádka o princezně Dobroslavě (7 x během sezóny)
Povídání o legendě velkomoravské princezny spolu s posloucháním nahrávky a s použitím loutek
a kulis, doplněno o ochutnávání dobových potravin a písničku o archeologovi a princezně Dobro‐
slavě. Program sestaven pro nejmenší návštěvníky. Během sledovaného období byl proveden pro
8 škol na Slovanském hradišti a v 6 mateřských školách jako výjezdový program.
6.3. Den dravců se skupinou Zayferus (25. 10.)
Hodinový program s ukázkami asi 30 dravců byl s úspěchem uskutečněn v kombinaci Den dravců
a den s archeologem, se konal 25. 10. za účasti 5 škol (198 dětí). Z toho prvního představení pro
MŠ se účastnilo 64 dětí a druhého (pro starší žáky) 134 žáků. Představení s dravci mělo odezvu i u
veřejnosti zvláště u maminek malých dětí, které jsou v tento dopolední čas s dětmi doma.
6.4. Velkomoravský den se skupinou Styrke (18.10.)
Program pro základní školy, jehož základem je návštěva raně středověkého ležení s ukázkami vo‐
jenské taktiky, zbroje, oblečení, stravy, šperků a dalších oblastí ze života na Velké Moravě
a zkrácená prohlídka muzejní expozice. V tento den se programu účastnilo 170 žáků z 5 škol.
7. Samostatné programové akce zážitkové turistiky
7.1. Velká Morava ‐ 44. ročník běžeckého závodu (6. 4.)
V pořadí 44. ročník Běhu Velká Morava se uskutečnil s celkovým organizačním zajištěním Atletic‐
kého klubu TJ Mikulčice. V hlavním závodě v běhu na 10 km zavítalo na hradiště, kde byl otočný
bod, přes 250 běžců všech věkových kategorií.
7.2. Jarní neděle na Valech, Den česneku, přednáška 7. 4.)
Rodinný program ve spolupráci s Klubem seniorů Mikulčice (šestý rok) s možností návštěvy areá‐
lu, archeologické expozice, vyhlídkové věže a ochutnávky kulinářských specialit z česneku medvě‐
dího.
7.3. Den Země (20. 4.)
Bohatý program připravili pro širokou veřejnost členové Hnutí Brontosaurus z místní skupiny
Vlkani. Na programu byly soutěžní hry, exkurze do přírody a plnění sportovních úkolů. Akce se zú‐
častnilo několik stovek dětí a mladých lidí.
7.4. Noc věží a rozhleden, Akropolis night Gross (7. 5.)
Program na věži i v jejím okolí věnovaný výročí Dne osvobození od fašismu. 7. 5. na běžný ná‐
vštěvní den navazoval večerní program. Jeho součástí byla plavba na pramicích kolem hradiště,
večerní prohlídky a noční hodinový běh Akropolic night Gross. Zúčastnilo se 35 běžců z Moravy a
přilehlé části slovenského Záhoří.
7.5. Vítání nového dne (8. 5.)
Slavnostní připomenutí výročí konce II. světové války a státní svátek jitřním výstupem na vyhlíd‐
kovou věž a vítáním nového dne.

27

7.6. Veselé a hravé loučení s prázdninami (25. 8.)
Na konec prázdnin byl připraven zábavný program pro děti, který měl za cíl motivovat děti ke
hrám a soutěžím a za své výkony mohly získat drobné dárky a sladkosti.
7.7. Programový den k výročí udělení Ceny Gloria musaealis (8. 5.)
Slavnostní připomenutí 10. výročí udělení ceny Muzejní výstava roku archeologické expozici
v pavilonu II v soutěži Gloria musaealis se uskutečnilo, bohužel za minimálního zájmu návštěvní‐
ků, odpoledne v den státního svátku. Na programu byly volné vstupy do expozice a kulturní hu‐
dební program v podání skupiny dobových hudebníků. Akci nepřálo počasí. Chlad a silný vítr od‐
radil od návštěvy řadu hostů. Přesto se akce zúčastnili i tvůrci expozice, např. Ing. arch. Jan Ko‐
nečný, který ocenil stálou kvalitu a její velmi dobrý stav.
7.8. Týden zastupitelů (13. – 15.11.)
Programová akce, v minulém roce připravena potřetí a které byla propagací i osobními návště‐
vami na radnici věnovaná velká pozornost, se nesetkala s očekávaným ohlasem u členů zastupi‐
telstev obcí a měst z blízkého okolí. Jejím cílem je propagovat mezi širokou veřejností historii Vel‐
ké Moravy i naši velkomoravskou památku. Je otázkou, zda v této nabídce s minimální odezvou
dále pokračovat.
7.9. Den otevřených dveří (17. 11.)
Značný zájem naopak byl o návštěvu v den státního svátku 17. 11. Ten byl podpořen také mož‐
ností navštívit brzy po otevření novou lávku přes řeku Moravu a využít teplé počasí k procházkám
po přístupových komunikacích a nových cyklostezkách až ke kapli sv. Margity u Kopčan.
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4. NÁVŠTĚVNOST
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5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Odborné semináře
Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá v pravidelných dvouletých cyklech odborné mezioborové
semináře s mezinárodní účastí. Ve dnech 27. ‐28. 11. konal muzeologický seminář s názvem Muzeum
a etika. Tradiční seminář se uskutečnil ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., za
podpory Ministerstva kultury České republiky, zaznělo 13 příspěvků (svůj příspěvek přednesl i pra‐
covník MMH Mgr. Jaromír Šmerda). Úvodní slovo měla Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Marek Vaře‐
ka, Ph.D. Seminář provázela otevřená, velmi živá, diskuse.
Výzkumná činnost
Pracovníci Masarykova muzea se celoročně zabývali studiem pramenů a literatury vztahujícím se
k regionu z pohledu historického i etnografického a k tématům autorských výstav, přičemž z hlediska
významu pro Hodonín je třeba zdůraznit autorskou výstavu k 850. výročí první zmínky o hodonínském
hradu. Ve své náplni měli také evidenci, fotodokumentaci či video dokumentaci pomníků TGM na
území ČR. Byla provedena fotodokumentace pomníků TGM ve městech Liptál (busta) a v Lanžhotu
(socha). Probíhal výzkum a zpracování materiálů k historii některých hodonínských domů, jehož vý‐
sledky byly využity pro nástěnný kalendář. Výsledky předchozích výzkumů byly zužitkovány také
v publikační činnosti (Marie Terezie, Sestry Boromejky). Pokračovala dokumentace drobných sakrál‐
ních staveb na Hodonínsku (Hodonín, Blatnička, Vnorovy), osobností rukodělné činnosti na Podluží.
V rámci dokumentace lidových řemesel byli v roce 2019 zdokumentováni vybraní řemeslníci a výrobci
– uskutečnil se výzkum u 9 řezbářů, zdokumentováno bylo dalších 43 řemeslníků, 1 insitní malíř, do‐
plňován indikativní seznam řemeslníků, prováděna dokumentace obřadů, obyčejů a slavností. Taktéž
probíhala aktualizace hesel v Encyklopedii Hodonína.
Výzkum pramenů a sbírkových fondů k autorským výstavám. V Hodoníně k výstavám 850 let hodo‐
nínského hradu, Husité, Lichtenštejnsko, Podkarpatská Rus. V Kyjově k výstavám Josef Klvaňa a Bude
zima, bude mráz, ve Veselí n/M. k výstavám Zámek Veselí a Martin Zeman. V Kyjově dopracování
libret v rámci realizace nových stálých expozic.
Byly zpracovány nominace 2 řemeslníků na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel – moravské
kláty, řezbářství. Poskytnuta odborná pomoc při vypracování 3 nominací na titul Mistr tradiční ruko‐
dělné výroby – kraslice zdobené slámovou intarzií, moravské kláty, přenosné cimbály. Vyhledáváni
další kandidáti.
Do Seznamu nemateriálních statků JMK byly zapsány dva statky – automatický zápis Ochotnické di‐
vadlo v Jihomoravském kraji a Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku. Pokračováno v redo‐
kumentaci NS Slovácký verbuňk (oblast Hanáckého Slovácka, Podluží) a Jízda králů.
Připraven nominační návrh zápisu do Seznamu Nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky ‐ „Smrtnica a chození s babú (Dívčí raně jarní obchůzka na Smrtnou neděli)“ v Josefově u
Hodonína
Schváleny návrhy na Cenu Jihomoravského kraje za folklor (lidová malérečka, folkloristka).
Historie rodu hrabat Chorynských z Ledské – mapování lokalit spojených s působením příslušníků
rodu (Čechy, Morava, Slezsko) – sběr podkladů pro databázi ikonografických a heraldických památek
souvisejících s činností rodu Chorynských z Ledské, digitalizace materiálů spojených s rodem hrabat
Chorynských v MZA v Brně, pokračují práce na tvorbě fotografické databáze heraldických památek
spojených s rodem hrabat Chorynských z Ledské.
Byla realizována video a fotodokumentace výrobce malých cimbálů Pavla Petržely ve Vracově. Byl
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podán návrh na krajské ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje), které bylo
výrobci předáno v srpnu při příležitosti Slováckého roku v Kyjově. Dále byla realizována video a foto‐
dokumentace Marie Vachunové z Velké nad Veličkou – pro návrh krajského ocenění (Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje).
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 94 nových akcí různého rozsahu. 74 z
nich bylo smluvně vázaných a 20 smluvně nevázaných neinvestorských akcí. U 9 terénních akcí došlo
k pozitivním archeologickým nálezům, které přispěly k poznání regionu v pravěkém až raně novově‐
kém období. Výsledky těch nejvýznamnějších:
 V průběhu výzkumu u opravy kanalizace ve Strážnici na ulici Školní došlo k rozšíření našich
vědomostí o zdejším vývoji kulturního souvrství ze středověku až novověku. Během výstavby
technické infrastruktury pro nové rodinné domy ve Věteřově byly zjištěny sídlištní objekty
ze starší doby bronzové. Při stavbě rodinných domů a zemních úprav v jejich okolí
v Kozojídkách a Žarošicích byly dokumentovány sídlištní objekty z doby římské a z doby bron‐
zové.
 Při stavbě vodovodu v obci Čejč v ulici Nádražní byly zjištěny pozůstatky osídlení z doby bron‐
zové, laténské, římské a vrcholného středověku. V Čejkovicích v ulici V Chalupách byl rýhou
pro kanalizaci narušen rozsáhlý zahloubený objekt raně novověkého stáří. Při výstavbě tech‐
nické infrastruktury a komunikace pro nové rodinné domy byly v Ratíškovicích v místní části
U Jezérka zachyceny stopy osídlení z doby bronzové a raného středověku. Na okraji Kyjova v
ulici Něčická byla při stavbě rodinného domu dokumentována pozdně středověká zásobní
jáma vyplněná, vedle keramiky a zvířecích kostí, velkým množstvím spálených hliněných
omazů s otisky prutů.
 Realizováno 18 písemných vyjádření a další jednotlivá osobní jednání související se zajištěním
archeologického výzkumu u stavebních akcí z hlediska státní památkové péče dle ustanovení
§ 22 zákona č. 20/1987 Sb.
 Vyhotoveno celkem 66 nálezových zpráv (Viz Příloha č. 3), z toho 7 s pozitivním a 59 s nega‐
tivním zjištěním. Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, kte‐
rá slouží jako podklad k vyhotovení jednotlivých nálezových zpráv.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ZA ROK 2019
Hodonín
VAŘEKA, Marek – ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.): Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. 300 let od narození
reformátorky. Hodonín 2019.
VAŘEKA, Marek: Sestry boromejky. 180 let od příchodu boromejek do českých zemí. Hodonín 2019.
VAŘEKA, Marek: Šlechtický velkostatek na předbělohorské Moravě. In: LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.):
Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Trnava 2019, s. 105‐118.
GRONSKÝ, Tomáš: Adam Balajka, řezbář z Kyjova. In: Malovaný kraj, 55, 2019, č. 1, s. 28
GRONSKÝ, Tomáš: František Varga, řezbář z Břeclavi. In: Malovaný kraj, 55, 2019, č. 2, s. 26
GRONSKÝ, Tomáš: Karel Táborský, řezbář z Uherského Brodu. In: Malovaný kraj, 55, 2019, č. 3, s. 26
GRONSKÝ, Tomáš: Zdeněk Halík, řezbář z Boršic u Blatnice. In: Malovaný kraj, 55, 2019, č. 4, s. 28
GRONSKÝ, Tomáš: Matouš Zdražil, řezbář z Dolních Bojanovic. In: Malovaný kraj, 55, 2019, č. 5, s. 28
GRONSKÝ, Tomáš: Do neděle uvidí sto betlémů. In: Hodonínský deník, 10. 1. 2019
GRONSKÝ, Tomáš: Muzeum přiblížilo lidem Velikonoce. In: Slovácko č. 16, 2019, s. 18
GRONSKÝ, Tomáš: Vystavují kroje i modely kostelů. In: Hodonínský deník, 21. 6. 2019
GRONSKÝ, Tomáš: Výstava přibližuje historii země Šuhajovy. In: Slovácko, 28/2019, s. 13
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GRONSKÝ, Tomáš: Přednáška Rudolfa Štursy. In: Hodonínský deník, 25. 9. 2019, s. 5
GRONSKÝ, Tomáš: Uvidí Štursova fotografie. In: Slovácko 39/2019 i foto
VESELÍ
FUTÁK, Peter: 850 let hradu Hodonín. Od počátku po vymření Přemyslovců. In: Malovaný kraj, 55,
2019, č. 4, s. 10 – 11.
FUTÁK, Peter: Historie města Hodonína. Text (včetně obrazové části) pro nový web města Hodonín.
FUTÁK, Peter: 850 let od první zmínky o Hodoníně. In: Hodonínské listy 2019, č. 1, s. 3.
FUTÁK, Peter: Hodonínský kastelán Tvrdiše a jeho potomci. In: Hodonínské listy 2019, č. 2, s. 3.
FUTÁK, Peter: Hrad Hodonín pod vládou Přemyslovců. In: Hodonínské listy 2019, č. 3, s. 3.
FUTÁK, Peter: Královna Konstancie Uherská (1199‐1240). In: Hodonínské listy 2019, č. 4, s. 3.
FUTÁK, Peter: Pod vládou Lucemburků. In: Hodonínské listy 2019, č. 5, s. 4.
FUTÁK, Peter: V moci žoldnéřů…. In: Hodonínské listy 2019, č. 6, s. 4.
FUTÁK, Peter: Za pánů z Kunštátu. In: Hodonínské listy 2019, č. 7, s. 4.
FUTÁK, Peter: Hejtman Blažej Chotěřinský a obléhání Hodonína v roce 1470. In: Hodonínské listy
2019, č. 8, s. 4.
FUTÁK, Peter: Páni z Lipé – přestavba na zámek. In: Hodonínské listy 2019, č. 10, s. 4.
FUTÁK, Peter: Hrabě z Oppersdorfu – barokní přestavba. In: Hodonínské listy 2019, č. 11, s. 4.
FUTÁK, Peter: Od knížat z Lichtenštejna po tabákovou továrnu…. In: Hodonínské listy 2019, č. 12, s. 4.
GROŠ, Vladimír ‐ FUTÁK, Peter: Předměstí I. Původní zástavba a obyvatelé veselského Předměstí, Kláš‐
terní ulice. Veselí nad Moravou 2019
TRACHTULEC, Vít (spoluautor): Sborník písní z přehlídky dětských lidových zpěváčků Slovácká stuha
2019. Veselí nad Moravou 2019
KYJOV
POKORNÁ, Blanka, VRATISLAVSKÁ, Ester, ZÁLEŠÁKOVÁ, Michaela: Josef Klvaňa. In: Programový sbor‐
ník: XX. Slovácký rok Kyjov 2019. Městské kulturní středisko Kyjov, Kyjov 2019, s. 49‐50.
MARTONOVÁ, Taťána, ZÁLEŠÁKOVÁ, Michaela: Od Adventu do hodů. In: Programový sborník: XX.
Slovácký rok Kyjov 2019. Kyjov: Městské kulturní středisko Kyjov, 2019, s. 21‐22.
Vratislavská Ester: Josef Klvaňa. In Malovaný kraj 4, 2019, str. 13
Vratislavská, Ester – KANDRNÁL, Ladislav: Kunewald odkrývá svá bohatství nálezy ze Skoronic z let
1884 a 1938 – 1939 a jejich dostupnost v muzeích ve Vídni a v Kyjově. In: Archeologie Moravy a Slez‐
ska. Roč. 18, (2018), s. 74 – 102 (vyšlo v lednu 2019)

6. KNIHOVNÍ FOND
Hodonín
1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. O svobodném přístupu k informacím ‐
informace byly v roce 2019 zpřístupněny.
2. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. ‐ služby byly v roce
2019 dle zákona zajišťovány.
3. Pokračování v budování a vyčleněné knihovny TGM a evidence Pomocný materiál TGM
Z knihovny Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě se podařilo získat téměř 200 svazků ma‐
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sarykian, legionářské literatury a publikací k osobnosti Edvarda Beneše, čímž došlo ke zkvalitnění
a obohacení fondu knihovny. Jednalo se o fond, který byl budován v 1. polovině 20. století, a pro‐
to se zde objevují již těžko dostupné publikace, často jsou také signovány přímo autorem knihy.
Tato literatura byla zaevidována a zařazena do fondu knihovny MMH pod příslušnými signatura‐
mi.
4. Katalogizace knihovního fondu v programu Clavius: Byla vyčleněna literatura s historickou tema‐
tikou do společných regálů v knihovně. Historické literatuře 20. století byla přidělena sign. Hr – li‐
teratura do r. 1937 (sign. Hra) a literatura od roku 1938 (sign. Hrb) – následně bylo započato
s evidencí této literatury v systému Clavius. Mimo historickou literaturu se pokračovalo také ve
vyčleňování a uspořádávání a evidenci ostatních částí fondu – etnografie, TGM, region, umění,
muzeologie aj
5. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček ‐ během roku 2019 byla
vedena evidence a vyplňovány měsíční výkazy o počtu čtenářů, výpůjček či badatelských dotazů.
Celkem bylo realizováno 428 výpůjček, proběhlo 138 návštěv.
6. Péče o stav knih – při katalogizaci knih do systému Clavius byly tyto publikace kontrolovány také
z hlediska stavu – drobné opravy byly provedeny knihovnicí ihned, složitější opravy či odstraňo‐
vání nečistot provedla konzervátorka muzea. Byla uskutečněna vazba jednotlivých čísel novin
Slovácko za rok 2017 – vazbu provedla firma Repress.
7. Evidence nových knihovních přírůstků – evidence přírůstků probíhala elektronicky v systému Cla‐
vius, nadále byla vedena také papírová podoba přírůstkové knihy. Zaevidováno bylo v rámci ret‐
rokatalogizace či akviziční činnosti 1226 přírůstků, z toho:
101 přírůstků muzeologické literatury (sign. Mu)
104 přírůstků umělecko‐historické literatury (sign. Um)
212 přírůstků etnografické literatury (sign. E, Eh, Ed)
48 přírůstků legionářské literatury (sign. Le)
156 přírůstků masarykian (sign. Om, M)
131 přírůstků literatury o E. Benešovi (sign. Be)
26 přírůstků archeologické literatury (sign. C, P)
316 přírůstků historické literatury (sign. H, Hra, Hrb)
80 přírůstků regionální literatury (sign. R)
17 přírůstků literatury se sign. Mikulčice
35 přírůstků speciálních dokumentů – CD, DVD (sign. M, V)
Byla prováděna také evidence nově došlých časopisů a sborníků. Počet titulů, které muzeum odebírá:
31 celkem (z toho 9 placených, ostatní výměnou či darem).
8. Pořizování bibliografií a rešerší bylo prováděno v průběhu celého roku podle požadavků odbor‐
ných pracovníků muzea a badatelů. Celkem bylo vytvořeno 5 bibliografií.
9. Evidence článků v periodikách o MMH ‐ v rámci pomocného materiálu byly i nadále evidovány
periodické články o MMH, včetně textů napsaných odbornými pracovníky MMH. Uloženo bylo 85
článků a výstřižků.
10. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami ‐ účast na Mezikrajském setkání mu‐
zejních knihoven Jihomoravského a Zlínského kraje – jednáno ohledně vzájemné spolupráce, vý‐
měně publikací aj. V rámci výměny publikací a časopisů spolupracuje knihovna také s dalšími od‐
bornými institucemi ČR (např. Historický ústav AV ČR, Knihovna Národního muzea, Slovanská kni‐
hovna v Praze aj.).
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V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo zapůjčeno 15 svazků knih od jiných knihoven,
z knihovny MMH byly jiným knihovnám zapůjčeny 2 publikace.
Spolupráce se Souborným katalogem ČR ‐ Během roku 2019 probíhala spolupráce se Souborným
katalogem ČR na základě vzájemné smlouvy. Záznamy o knihách, které knihovna MMH vlastní,
byly zasílány pomocí webového formuláře ihned po jejich zkatalogizování jednotlivě.
11. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům ‐ o služby v roce 2019 nebylo po‐
žádáno.
12. Analytický popis článku v programu Clavius ‐ nebyl evidován žádný nový článek.
13. Pokračování v soupisu brožur ‐ byl vytvořen pomocný seznam se záznamy o fondu brožur, které
se v knihovně nachází. Záznamy obsahují základní bibliografické údaje. S jeho tvorbou se bude
pokračovat i v dalším roce.
14. Pokračování ve vyčleňování a uspořádávání fondu dle daných témat ‐ při retrokatalogizaci knih
do systému Clavius dochází k postupnému třídění literatury na jednotlivá témata a jsou pak dle
signatury umístěny na společný regál. Takto již byla uložena literatura muzeologická, umělecko‐
historická, etnografická, či legionářská.
15. Akviziční činnost. Nová literatura byla do knihovního fondu získávána díky nákupu, výměně se
spřátelenými institucemi či v podobě darů. Podařilo se získat 8 publikací z vyřazené archeologické
literatury knihovny Západočeské univerzity v Plzni, téměř 200 svazků (převážně masarykian) díky
převodu z knihovny J. A. Komenského v Uherském Brodě.
16. Revize výpůjček – v prosinci proběhla pravidelná revize vypůjčených publikací u odborných pra‐
covníků
17. Revize fondu CD, DVD ‐ na konci června se uskutečnila revize fondu CD a DVD – evidence v muzeu
je vedena dvojí:
1. V rámci pomocné evidence je veden seznam Zvukových dokumentů Masarykova muzea (pro
potřeby muzea – vernisáže výstav, DVD z konferencí aj.) – zde bylo zkontrolováno 87 titulů,
z nichž 78 bylo zapsáno v seznamu a označeno, 9 zbývajících bylo bez evidence – v průběhu revi‐
ze byly do seznamu doplněny.
2. Fond zvukových a audiovizuálních dokumentů v rámci knihovny pak tvoří soubor zapsaný ve
vyčleněné přírůstkové knize a dokumenty jsou evidovány v systému Clavius – v rámci revize bylo
zkontrolováno 50 titulů, navíc dalších 35 CD a DVD nebylo zaevidováno vůbec. CD a DVD, které
neměly přírůstkové číslo, byly následně po revizi zapsány do přírůstkové knihy, zaevidovány
v systému Clavius a označeny přiřazenou signaturou.
Mimo plán hlavních úkolů:
‐ během roku 2019 vydalo MMH 2 publikace: Císařovna Marie Terezie a střední Evropa a Sestry
boromejky: 180 let od příchodu boromejek do českých zemí. Oběma publikacím bylo přiděleno
číslo ISBN a následně po jejich vydání byly knihovnicí rozeslány povinné výtisky a splněna
nabídková povinnost vybraným knihovnám dle zákona.
‐ v rámci spolupráce s místní ZUŠ v Hodoníně byl dán požadavek na sepsání historie školy k 80.
výročí od jejího založení – proběhlo studium pramenů, literatury, jejich skenování a zpracovávání
textů a fotografií pro 10 panelů k připravované výstavě v budově Základní umělecké školy
v Hodoníně.
‐ podána žádost na grantový program VISK 3. Ve spolupráci s knihovnou Muzea Brněnska je
plánován projekt Zkvalitnění služeb knihovny prostřednictvím knihovního systému Tritius
a vytvoření společného katalogu muzejních knihoven Jihomoravského kraje.
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Kyjov
1. Zpětné zpracování fondu podle RDA ve formátu MARC 21: oprava chybných záznamů a odeslání
dat do Souborného katalogu NK: on‐line (Kyjov HOE802: 3 033 titulů knih a speciálních dokumen‐
tů + 226 titulů periodik)
2. Počítačová evidence knihovny dle smlouvy se Souborným katalogem NK ČR, export dat: Pokračo‐
vání v katalogizaci knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu: 9567‐10013
(446 knih). Zápis knih pro Veselí nad Moravou.
1. Přírůstek knih a brožur: 24
2. Úbytek knih: 0
3. Celkem knih: 11 782
3. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček
4. Počet návštěvníků: 205
5. Počet výpůjček: 1 292
6. Počet čtenářů: zaměstnanci: 25, badatelé – veřejnost: 54, celkem: 79
4. Péče o stav knih: oprava a balení knih, vazba Kyjovských novin a Malovaného kraje
5. Revize knihovního fondu a výpůjček (+ upomínky), skládání fondu do regálů + zarážky do polic +
popisky
6. Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů
Zvukové dokumenty: 15, celkem: 318
Počet odebíraných periodik: 6
Evidence časopisů do SK NKP – on‐line: 2, celkem: 226 titulů časopisů
7. Spolupráce mezi knihovnami muzejními, veřejnými a jinými organizacemi, MVS: 36 (např. Brno,
AV ČR Praha, Uh. Hradiště, Gymnázium Kyjov, Zlín, Kroměříž, Uh. Brod, Strážnice; Knihovna Masa‐
rykovy univerzity v Brně – diplomky; Etnologický ústav AV ČR – Lidový textil Kyjovska; Knihovna
Národního muzea – titulní listy k výstavě „Labyrint informací a ráj tisku“; ZŠ Vřesovice – materiály
k obchůzkám na sv. Barboru; Asociace knihoven VŠ ČR, MU – diplomové práce; Gymnázium Jana
Keplera Praha‐Slovácký rok; Hodonín – Zakarpatská Ukrajina;
7. Výměna knih a katalogů s knihovnami: Galerie Zlín, Muzeum Českého ráje v Turnově, Muzeum
města Ústí nad Labem; Muzeum v Bruntále
8. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
Souborný katalog NK ČR Praha ‐ vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2019
8. Aktualizace údajů do Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí
9. Aktualizace knihovny do Souborného katalogu NK ‐ HOE802 (odběr periodik)
10. UPDATE knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
11. Skenování publikací: na záložním disku P uloženo 82 skenů knih a dokumentů (za rok 38) VISK3 –
vypracování žádosti o poskytnutí dotace na knihovní program Tritius
9. Vypracovávání bibliografií a rešerší: 22; přepis lokace knih: „kancelář 11“; „ Mikulčice“
10. Spoluúčast při organizaci muzejních akcí: likvidace výstavy betlémů; materiály k výstavě „Baví nás
časopisy pro děti“; likvidace havárie vody; vázání šátků (modelka); spolupráce při natáčení do‐
kumentu „Kramářská píseň“; instalace výstavy a tvorba pracovních listů k výstavě „Josef Klvaňa“,
průvodcovská služba na výstavě; účast na velikonočních i vánočních předváděcích akcích
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11. Analytický popis článků z novin a časopisů regionu: 713 (41)
12. Účast na semináři knihovníků muzeí a galerií v Opavě, příprava a organizace voleb KK AMG

7. PROPAGACE
1.

Propagace a komunikace směrem ke školám
Propagace směrem ke školám byla provedena v několika rovinách:
a) Mailovou cestou. Oslovení škol, ředitelů škol a pedagogů Na některé speciální akce byly roze‐
sílány ještě emailové pozvánky zvlášť.
b) Prezentací programů pro mateřské školy a základní školy na poradě ředitelů obou stupňů
vzdělávání na Městském úřadu v Hodoníně.
c) Telefonickým kontaktováním pedagogů s nabídkou konkrétního termínu a akce.
Důležitou součástí propagace je také osobní návštěva škol spojená s předáním pozvánek na vý‐
znamné akce, vernisáže, jsou‐li k dispozici nové reprezentativní publikace či kalendáře
k prezentaci Masarykova muzea, ale také např. při příležitosti předání ocenění v soutěži O
Mojmírův poklad.

2.

Komunikace s průvodci, CK a IC (průběžně během roku) – pro potřeby komunikace se zástupci
cestovních kanceláří byla vytvořena databáze mailových kontaktů cestovních kanceláří věnují‐
cích se tematickým zájezdům v ČR. Na kontakty se rozesílají podstatné novinky a celoroční plán
akcí, včetně aktualizace.

3.

Aktualizace materiálů v infoskříňkách v Mikulčicích, v Hodoníně

4.

Propagační články do regionálního tisku, rozhlasu a televize
Spolupráce s médii pokračovala v dříve přijatém a v mnohém rozšířeném pojetí. Pravidelné byly
návštěvy spolupracujících redaktorů televizí, rozhlasu i tisku. Pravidelně byly zasílány informace
z našeho vlastního servisu na adresář mediálních partnerů, členů klubu přátel, zástupců škol a in‐
fo center. Jsou zpracovány seznamy pro zasílání informací na farní úřady i obce a města. Trvalý
e‐mailový kontakt s tiskovými (MF DNES, Deník), obrazovými (Česká televize, slovenská TA3) a
zvukovými (Český rozhlas) médii. Pravidelné předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování
o akcích a aktivitách Zpracování a odeslání tiskových zpráv po celý rok 2019 pro mediální partne‐
ry (Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio Jih, Radio
Čas/Dyje, Radio Proglas).

5.

Pravidelná aktualizace www stránek všech poboček Masarykova muzea, příspěvky na sociálních
sítích (Facebook, Instagram)

6.

Tvorba plakátů, pozvánek a dalších tiskovin k jednotlivým muzejním akcím. Výtvarnicím poskyto‐
vány podklady pro muzejní čtvrtletník. Tvorba bannerů umístěných na objektu na Národní třídě.

7.

Spolupráce s jinými institucemi při společné propagaci – např. Baťův kanál, Město Hodonín
a společná tvorba 3D pohledů představujících všechny pobočky jak na našich www stránkách,
tak na stránkách našich partnerů.

8.

Spolupráce s projektem Objevuj památky v rámci propagace muzea. Konala se i pracovní setkání.
Byly zasílány informace o akcích muzea na Informační centrum Hodonín a Dům kultury Hodonín

9.

Pravidelně vkládány pozvánky na maše akce i na jiné www servery. Každý měsíc probíhalo
zasílání informací k uzávěrkám do Hodonínských listů. Informace z Masarykova muzea byly
vkládány na kulturní servery jako Hokus.cz, do‐muzea.cz, kudyznudy.cz, slovácko.cz, jizni‐
morava.info, akcevkapse.cz atd. Práce s profilem Masarykova muzea v g.mail.com založeným ve
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spolupráci s Google Cultural Institute, vkládání akcí na webu Trip Advisor. Z tištěných médií byl
doplněn plán výstav na rok 2020 do rubriky Co se děje na Slovácku? Informacemi o činnosti byly
pravidelně obesílány kromě Hodonínského deníku celorepubliková tisková, zvuková a obrazová
média. Muzeum a jeho činnost byla mnohokrát předmětem reportáží regionální televize
Slovácko, televize Noe, reportáží ČT (Toulavá kamera, Dobré ráno s českou televizí) a ČT 24.
Pozvánky na muzejní akce byly zveřejňovány i v rádiu Jih, činnost MMH byla také předmětem
zájmu ČRo Dvojka a ČRo Plus.

8. PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
Za plánování a řízení organizace zodpovídá ředitelka muzea. V Masarykově muzeu probíhají zpra‐
vidla měsíční porady vedoucích pracovníků (ředitelka, ekonom, vedoucí poboček) jako součást ří‐
zení organizace. Zde probíhalo vyhodnocování plánů práce na rok 2019 a operativní řešení pro‐
blémů. Z těchto porad se tvořily zápisy, které se na následující poradě vyhodnocovaly. Porady na
nižší úrovni probíhají i na jednotlivých pobočkách. Zápisy z těchto porad jsou zasílány ředitelce ke
zhlédnutí. Plán práce definuje především úkoly v hlavní činnosti, jako je sbírkotvorná činnost,
plán výstav, doprovodných akcí a podobně. To bylo popsáno v předchozích kapitolách. Dále se‐
stavujeme plán investic a vytváříme základní nástroj ekonomického plánování, jímž je rozpočet
na daný rok, včetně případných dodatků.
K nejvýznamnějším činnostem v oblasti investic v roce 2019 patřilo:
1. Řešení situace depozitářů v Hodoníně – podána žádost o dotaci z IROP v r. 2018. Ohodnoceno
plným počtem bodů, ale v daném opatření není dostatek finančních prostředků, žádost je
v seznamu náhradních projektů a je zřejmé, že v současném dotačním období se již realizovat
nebude, zvažují se další možnosti.
2. Udržitelnost projektů ve Slovanském hradišti v Mikulčicích v návaznosti na nově zrekonstruo‐
vanou budovu návštěvnického centra a na Studii dopravní obslužnosti – z prostředků JMK by‐
ly žádány finance na udržitelnost jednotlivých projektů, účelové dotace na Čarovné barvy
země, interaktivní model, přidělené prostředky byly využity. V rámci Studie dopravní obsluž‐
nosti (navržené řešení v podobě redukce stávajícího parkoviště u návštěvnického centra a
vybudování nového odstavného parkoviště) byla zpracována projektová dokumentace a je ve
stavebním řízení.
3. Podíl na přípravě nové stálé expozice Pavilonu I – muzeum poskytuje součinnost dle potřeby,
v současné době probíhá příprava výběrového řízení na realizaci expozice.
4. Občerstvení pro návštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích v návštěvnickém centru – je
zpracována studie proveditelnosti řešení, aby po skončení udržitelnosti projektu v roce 2020
mohlo být po ukončení turistické sezóny zlikvidováno buňkoviště se stávajícím občerstvením
a nově zhotoveno v budově návštěvnického centra.
5. Obnova stálých expozic ve Vlastivědném muzeu Kyjov ‐ muzeum získalo dotaci z IROP, prio‐
ritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, investiční priorita:
06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, specifický
cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Výzva č. 21
Muzea, pod názvem Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov,
celkové náklady cca 25 mil. Kč. V roce 2019 byla dokončena stavební část projektu, realizová‐
no výběrové řízení na dodavatele expozice, uzavřena smlouva a probíhá samotná realizace.
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6. Sanace vlhkosti a obnova fasád zámečku MMH – 2017 byla podána žádost o dotaci
z programu INTERREG V‐A SK‐CZ, oblast podpory 2.1 zvýšení atraktivnosti kulturního
a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu, Prioritní osa 2:
Kvalitní životní prostředí, název projektu Hony, lovy, hostiny, celkové náklady cca 8,3 mil. Kč.
Projekt nebyl podpořen z důvodu malého objemu finančních prostředků v daném opatření,
další výzvy v daném opatření byly zaměřeny na výstavbu cyklostezek. Poněvadž realizace pro‐
jektu je z důvodu technického stavu památkově chráněného objektu nutná, zřizovatel poskytl
potřebné finanční prostředky z vlastních zdrojů. Byla provedena aktualizace projektu,
v současné době probíhají potřebné administrativní procesy.
7. Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Masarykově muzeu v Hodoníně ‐ zpracována pro‐
jektová dokumentace na stavební část, poskytnuta dotace JMK na zpracování studie expozice
‐ je zpracováváno libreto jako podklad pro výběrové řízení na její vyhotovení.
8. Komplexní řešení mikroklimatu a větrání sálu Evropa v Hodoníně – je zpracována studie pro‐
veditelnosti.
9. Spolupráce s odborem majetkovým JMK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probí‐
há dle potřeby.
10. Součinnost s JMK při přípravě a realizaci dalších projektů v SHM – lávka přes Moravu, cyklos‐
tezky atd. probíhá podle potřeby.
Cyklostezky ‐ byla prováděna součinnost se stavební firmou při budování stezky (vysečení a
vyklizení plochy, umístění skrývané ornice, dočasné skladování materiálu nebo uložení mate‐
riálů na plochu parkoviště).
Lávka ‐ během uplynulého roku byly pracovníkem Investičního odboru JMK konzultovány
otázky související s přípravou stavby lávky přes řeku Moravu. Úkoly vedoucím bezodkladně
řešeny. Lávka byla v roce 2019 dokončena, slavnostně otevřena a zprovozněna.
11. Nová expozice ve Veselí n/M. – byla podána žádost o dotaci z IROP na stavební úpravy a ob‐
novu stálých expozic, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v daném opatření je žá‐
dost v seznamu projektů a je hledáno jiné řešení financování projektu.
12. Prováděna pravidelná údržba všech budov užívaných Masarykovým muzeem.
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9. POSKYTOVÁNÍ STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB DLE § 10A ZÁ‐
KONA Č. 122/2000 SB., O OCHRANĚ SBÍREK MUZEJNÍCH POVAHY A O ZMĚNĚ
NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
1.

Standard územní dostupnosti – muzeum je v síti poskytovatelů zveřejněné ministerstvem kultury
podle § 2 odst. 7.

2.

Standard časové dostupnosti v rozsahu a struktuře stanovené v písm. a‐e muzeum plní.

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní.

4.

Standard fyzické dostupnosti muzeum plní částečně – v budově zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně je přístupné přízemí a pokladna, handicapovaní občané zde mají k dispozici WC na
euroklíč, v budově Městského muzea Veselí nad Mor. je částečně přístupné přízemí. V zámečku
v Hodoníně ani do budoucna vybudovat bezbariérové vstupy z důvodu stavební podstaty budovy
a její památkové ochrany nelze. Po dokončení rekonstrukce návštěvnického centra Slovanského
hradiště v Mikulčicích je bezbariérové přízemí této budovy, bezbariérový je i pavilon II. Bezbarié‐
rová je nová přístavba Vlastivědného muzea Kyjov a v Hodoníně budova na Národní tř. 21 se sá‐
lem Evropa. Po dokončení rekonstrukce zámečku Vlastivědného muzea Kyjov je kyjovský záme‐
ček bezbariérový.

5.

Omezení zajišťovaných standardizovaných veřejných služeb – badatelské služby jsou omezeny
vzhledem k podmínkám uložení části sbírek v bývalých kasárnách, kde jsme ve výpovědi ze stra‐
ny majitele, jímž je město Hodonín.

6.

Oznamování standardizovaných služeb dle odstavců 2 a 3 a změny dle odst. 5 muzeum plní.
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Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
má tyto pobočky:
Slovanské hradiště v Mikulčicích 768, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70/13, 697 01 Kyjov a Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov,
Palackého 1373/13a, 697 01 Kyjov
Městské muzeum Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. 41, 698 01 Veselí nad Moravou.
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
má tato detašovaná pracoviště:
Národní třída 1472/21 a Sadová 3990/14, 695 01 Hodonín
Velkomoravská 461/15, 695 01 Hodonín.
Usnesením Ministerstva kultury ČR ze dne 11. 6. 2003 s názvem Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu vzniklo Regionální pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně, které je
specializovaným muzejním pracovištěm pro oblast Jihomoravského kraje. Účelem vzniku tohoto
pracoviště je hlubší identifikace tradiční lidové kultury, její systematické dokumentace, ochrana,
prezentace i předávání dalším generacím.

Organizační schéma Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace:

41

V Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, bylo k 1. 1. 2019 zaměstnáno celkem 50
zaměstnanců, z toho 38 na plný úvazek, 1 na pracovní úvazek 0,8, 3 na pracovní úvazek 0,75, 1 na
pracovní úvazek 0,625 a 7 na pracovní úvazek 0,5. Přepočtený úvazek byl 45,2. Na konci sledovaného
období je přepočtený stav zaměstnanců vykázán ve výši 46,2; fyzický stav v počtu 51 osob.
Zaměstnanci Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, jsou odměňováni podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat ke konci
sledovaného období, tj. k 31. 12. 2019 činil 28.539,‐ Kč.
V roce 2019 byl přijat nový zaměstnanec na pozici správce komunikačních a informačních technologií
na plný úvazek.
Komentář k pracovní neschopnosti:
V průběhu roku 2019 byla dočasná pracovní neschopnost zaznamenána u 22 zaměstnanců. Celkem se
jednalo o 413 neodpracovaných pracovních dnů a náhrady mzdy byly vykázány ve výši 144.316,‐ Kč.
Kromě pracovní neschopnosti byly také neodpracované dny z důvodu ošetřování člena rodiny, jednalo
se o 5 zaměstnanců a 72 neodpracovaných pracovních dnů. A dále byly neodpracované dny z důvodu
rodičovské dovolené, jednalo se o 3 zaměstnankyně a 783 neodpracovaných pracovních dnů, a z
důvodu poskytnutí neplaceného volna 1 zaměstnankyni a 49 neodpracovaných pracovních dnů.
Ostatní osobní náklady:
OON v Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, byly vypláceny pouze jako odměny na
dohody o provedení práce. Tyto dohody byly uzavírány na zajištění následujících prací:
‐ záchranný archeologický výzkum, analýzy
‐ manažerská činnost projektu EU
‐ výpomoc v sále Evropa – obsluha šatny, bufetu, zástup za nemoc v pokladně
‐ průvodci, údržba stezek v SH v Mikulčicích
‐ domovník – hlídač v depozitáři Hodonín
‐ údržba audiovizuální techniky
‐ obsluha kotelny
‐ pomocné práce
‐ odborná dokumentace a ošetření sbírek
‐ přednášková činnost, odborné posouzení, etnologická dokumentace.
Odstupné:
Odstupné nebylo v roce 2019 vyplaceno.
Bezpečnost práce:
V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů. Dbá se na pravidelné
dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného elektrického zařízení na všech
pracovištích, dodržování termínů revize elektrického zabezpečovacího systému, pravidelnou kontrolu
hasičských přístrojů a prohlídku komínů. V roce 2019 nebyl zaevidován žádný pracovní úraz.
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III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
III. 1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 15
Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐
Výnosy
VÝNOSY

2019
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace

Výnosy v tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
…archeologický průzkum
…vstupné
…jiné
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Čerpání rezervního fondu
Čerpání fondu investic
Čerpání fondu odměn
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Úroky
Kursové zisky
Výnosy z nároků na prostředky st.
rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu
ÚSC
…příspěvek z MK
…příspěvek na provoz bezúčelový
…příspěvek účelově určený ‐ JMK
…jiné příspěvky (obce)
… časové rozlišení transferů
…příspěvek ‐ projekty EU
Výnosy celkem:

Hlavní činnost
Upravený
rozpočet
2019

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

SÚ

AÚ

601
602
602
602
602
603
604

0303

6

6

5

120%

0313
031x
036x
0301

541
1 184
434
417
366

584
1 243
296
405
426

600
1 200
300
420
430

97%
104%
99%
96%
99%

0
0
0
0
15

0
188
0
0
8

0
400
0
0
1

Skutečnost
2018
2019

641
648
648
648
649

0301
0305
0307

662
663

0300
0300

1
0

1
0

1
0

672
672
672
672
672
672
672

040x
0510
05xx
0610
0750
0810

120
23 896
2 284
38
927
0
30 229

0
24 668
1 905
20
2 171
0
31 921

0
24 668
2 003
100
2 244
0
32 372

Schválila dne: 3. 2. 2020
Zpracoval dne: 3. 2. 2020
Jméno: Ing. Antonín Káčerek

Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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47%

800%
100%

100%
95%
20%
97%
99%

Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z vlastních výkonů a zboží se v roce 2019 oproti roku 2018 nepatrně zvýšily, nárůst je nejvíce
zaznamenán u výnosů z prodeje služeb za archeologické výzkumy a vstupné a u výnosů z prodeje
zboží (o 162 tis. Kč). Naopak došlo k poklesu výnosů z prodeje služeb – jiné (o 138 tis. Kč), kdy v roce
2018 byla vyúčtována spotřebovaná energie zhotoviteli akce Stavební úpravy a obnova stálé
expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov, a dále došlo k mírnému poklesu výnosů z pronájmu
nebytových prostor.
Ostatní výnosy
Organizace hospodařila v roce 2019 se ztrátou 188 tis. Kč, po použití rezervního fondu na další rozvoj
své činnosti vykázala nulový hospodářský výsledek.
Finanční výnosy
Finanční výnosy jsou tvořeny v tomto roce pouze z úroků.
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů
Tyto výnosy podrobněji rozvádíme v kapitole III. 5.
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III. 2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladových položek je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 16
Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO ‐ Náklady
NÁKLADY

2019
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace
SÚ

Náklady v tis.Kč
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
…kancelářské potřeby
…cartridge a tonery
…odborné knihy
…propagační materiály
…čistící a hygienické potřeby
…PHM
...provozní materiál
…automateriál
… TZ majetku do 40 tis.
… drobný majetek do 3 tis.
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
503
504
506

Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

511
512
513

45

AÚ

0320
0321
0325
0345
0360
0370
0380
0381
0651
0931

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost Rozpo uprav.
rozpočtu
čet
4)
2018 2019 2019

1 408
740
780
49
49
50
24
23
25
40
37
40
462
145
150
65
65
70
118
143
150
359
187
195
5
29
30
81
0
0
205
62
70
1 062 1 123 1 200
57
31
60
251
275
285
‐60
‐66 ‐100
696
570
107
19

597
449
125
23

690
530
135
25

95%
98%
92%
93%
97%
93%
95%
96%
97%
89%
94%
52%
96%
66%
87%
85%
93%
92%

NÁKLADY

2019
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace

Hlavní činnost
Skutečnost

SÚ

Ostatní služby
… bankovní poplatky
… údržba softwaru
…ostatní služby
…kopírování
…honoráře učinkujícím
… služby pro archeology
…telefonní poplatky pevná linka
…platby mobilním operátorům
…údržba internetových domén
…poštovné
…koncesní poplatek za TV a radio
…propagační činnost
…revize BOZP a PO
…dopravné
…stočné
…TZ NHM DO 60 tis. Kč
…nájemné
…praní prádla
…ostraha
…komunální odpad
…nebezpečný odpad
…poradenské služby
…drobný nehmotný majetek do 7 tis.
…náklady na vodárnu Mikulčice
Osobní náklady
Mzdové náklady – platy zaměstnanců,
náhrady za nemoc
OON
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady

518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518

521
521
524
525
527
528
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AÚ

0300
0310
0320
0322
0323
0326
0400
0410
0422
0430
0440
0500
0530
0600
0610
0616
0620
071x
0730
0750
0770
0800
0860
0900

04xx
0402

Rozpo
čet
2019
1 895
25
55
120
50
320
50
60
60
75
20
10
90
200
20
130
0
190
50
130
50
0
60
10
120
22 757

2018
2 001
20
159
117
32
433
121
54
41
66
16
10
113
139
11
143
0
181
38
113
45
0
41
8
100
20 806

2019
1 820
24
51
113
47
311
50
53
50
73
17
10
79
192
16
121
33
182
45
124
46
0
57
9
117
22 643

14 636
320
4 956
61
833
0

15 966 15 973
342
400
5 364 5 397
66
70
905
917
0
0

%
plnění
uprav.
rozpočt
u
96%
96%
93%
94%
94%
97%
100%
88%
83%
97%
85%
100%
88%
96%
80%
93%
96%
90%
95%
92%
95%
90%
98%
99%
100%
86%
99%
94%
99%

NÁKLADY

2019
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace
SÚ
Daně a poplatky
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů
Náklady celkem:

531
532
538
541
542
543
544
547
548
549
551
552
553
554
555
556
557
558
561
562
563
564
569
591

Zpracoval dne: 3. 2. 2020
Jméno: Ing. Antonín Káčerek

AÚ

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost
upravené
Rozpočet
ho
2018
2019
2019
rozpočtu
28
30
45
67%

28
31

30
74

45
75

2

0

0

45

45

100%

29
3 418
2 827

29
4 513
4 179

30
4 535
4 185

97%
100%
100%

591
64

334
141

350
150

95%
94%

64
0

140
1

150
0

93%

0
0
29 762 31 921

0
32 372

Schválila dne: 3. 2. 2020
Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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67%
99%

99%

Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu jako celek odpovídá plánu, rozdíly jsou v jednotlivých položkách. Oproti roku
2018 došlo ke snížení o částku 668 tis. Kč, a to zejména v položce propagační materiály, provozní
materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek, kdy byly v roce 2018 čerpány dotace z JMK. Naopak
došlo ke zvýšení nákladů na pohonné hmoty a automateriál, což bylo způsobeno nákupem nového
vozidla a zvýšením počtu najetých kilometrů.
Spotřeba energie
V roce 2019 byly náklady na el. energii i spotřeba plynu oproti roku 2018 vyšší o 61 tis. Kč, což bylo
způsobeno nárůstem cen.
Služby
Zde došlo oproti roku 2018 ke snížení nákladů o 181 tis. Kč, a to zejména u honorářů účinkujících a
propagační činnosti, kdy byly v roce 2018 čerpány dotace z JMK. Dále došlo ke snížení nákladů na
údržbu softwaru, v roce 2019 byl přijat zaměstnanec na IT, v roce 2018 byla činnost prováděna
externě. Byly sníženy náklady na opravy, služby pro archeology, zvýšeny náklady na revize BOZP a PO.
Osobní náklady
Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení osobních nákladů o 1.837 tis. Kč, kdy se do roku 2019 promítlo
zvýšení platových tarifů zaměstnanců od 1. 1. 2019 dle zákona a z důvodu organizačních změn. K
překročení stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši nedošlo.
Ostatní náklady
V roce 2019 se zvýšily oproti roku 2018 náklady o 43 tis. Kč, kdy byla zaúčtována zmařená investice ve
výši 45 tis. Kč za nerealizovanou akci Hony, lovy a zahrady. Zmařená investice byla schválena JMK.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy jsou prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem. Oproti roku 2018 došlo ke
zvýšení odpisů o 1.352 Kč, kdy bylo zařazeno do užívání technické zhodnocení pronajaté budovy
zámečku v Kyjově městem Kyjov. Dále došlo ke snížení položky na nákup drobného dlouhodobého
majetku o 257 tis. Kč, která byla hrazena z dotací JMK a MK.
V roce 2019 hospodařila organizace v roce 2019 se ztrátou 188 tis. Kč, na pokrytí ztráty byl použit
rezervní fond na další rozvoj své činnosti, takže k 31.12.2019 byl vykázán nulový hospodářský
výsledek. Předpokládané náklady byly splněny oproti plánu na 99% a výnosy byly splněny na 99%.
Rozpis nákladů a výnosů dle středisek v tis. Kč:

středisko
Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Archeologové
Depozit
Správní režie
Celkem

číslo
střediska
0001
0003
0004
0005
0007
0009
0010
01‐10

přímé
náklady
7 767
6 615
3 114
6 619
2 841
190
4 775
31 921

přímé
výnosy
635
1 471
113
3 889
923
25
24 865
31 921
48

Příspěvek na provoz bezúčelový je účtován během roku na středisku správní režie, k 31.12. je pak
rozúčtován na pokrytí přímých nákladů zbývajících středisek. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení
přímých nákladů o 2.159 tis. Kč a přímých výnosů o 1.692 tis. Kč.

III. 3. Finanční majetek
Přehled běžných a úvěrových účtů a účtu FKSP organizace:
číslo bankovního účtu
3131671/0100
1399800329/0800
43‐8769320237/0100
43‐5573540277/0100
1769739263/0800
běžné účty celkem

banka
KB
ČS
KB
KB
ČS

měna
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
531,54
0,00

v Kč
5 089 363,27
0,00
2 021 949,43
13 506,43
0,00
7 124 819,13

anal. účet
241.0001
241.0011
241.0412
241.0803
241.0816

číslo bankovního účtu
banka
107‐3131671/0100
KB
běžný účet FKSP

měna
CZK

v EUR
0,00

v Kč
398 606,61
398 606,61

anal. účet
243.0004

Bankovní účty vedené u České spořitelny byly ke dni 4. 10. 2019.
Stav na účtu FKSP odpovídá účtu fondu FKSP:
KS bankovního účtu FKSP
FKSP ‐ tvorba (2% z HM) ‐ prosinec
FKSP ‐ čerpání na stravenky ‐ prosinec
poplatek za vedení účtu ‐ prosinec
Analytický účet FKSP

398 606,61
34 481,16
‐12 125,00
84,00
421 046,77

Přehled pokladen organizace:
pokladna
Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Hodonín
pokladny celkem

měna
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
21,08

v Kč
4 089,00
8 683,00
4 511,00
4 328,00
535,64
22 146,64

AÚ
261.0100
261.0300
261.0400
261.0500
261.0801

Přehled cenin organizace:
druh ceniny
stravenky
známky
ceniny

měna
CZK
CZK

ks
336
0

v Kč
AÚ
33 600,00 263.0100
0,00
33 600,00
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III. 4. Pohledávky a závazky
Přehled pohledávek a závazků dle syntetických účtů je uveden v PŘÍLOZE č. 17.
Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐přehled pohledávek a závazků
Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2019
Název organizace:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Pohledávky

v tis. Kč
Po datu splatnosti

Syntetický i analytický účet Celkem
311 ‐ Odběratelé
314 ‐ Poskytnuté zálohy
381 – Náklady příštích obd.
388 – Dohadné účty aktivní
Celkem

258
40
48
1 460
1 806

Do data
splatnosti
188
40
48
1 460
1 736

70

70

nad 360
dnů po
splatnosti
0

70

70

0

Celkem po
splatnosti

0‐30 dnů
po splatnosti

Závazky

v tis. Kč
Po datu splatnosti

Syntetický i analytický účet Celkem
321 ‐ Dodavatelé
331 ‐ Zaměstnanci
333 ‐ Jiné závazky
336 – Sociální zabezpečení
337 – Zdravotní pojištění
342 – Ostatní daně
374 ‐ Přijaté zálohy JMK
378 – Ostatní krátk. závazky
383 ‐ Výdaje PO
384 ‐ Výnosy PO
389 ‐ Dohadné účty pasivní
Celkem

322
1 323
49
538
233
227
237
18
28
33
103
3 111

Do data
splatnosti
319
1 323
49
538
233
227
237
18
28
33
103
3 108

Sestavil dne: 5. 2. 2020
Jméno: Ing. Jana Gnolová
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Celkem po
0‐30 dnů
splatnosti po splatnosti
3
3

3

3

nad 360
dnů po
splatnosti
0

0

Dále uvádíme podrobný rozpis pohledávek a závazků po splatnosti:
311 – Odběratelé

číslo faktury

datum
vystavení

19‐007‐00128 09.12.2019

19‐007‐00129 09.12.2019
19‐007‐00133 13.12.2019
19‐007‐00142 16.12.2019
19‐007‐00144 14.12.2019

odběratel
Středisko pro vzdělávání
Rohatec
International Automotive
Components Group
Přeštice
SWIETELSKY stavební Brno
E.ON Distribuce České
Budějovice
Omnika Hodonín

částka

splatnost

uhrazeno

11 695,00

23.12.2019

24.01.2020

24 340,00
5 000,00

23.12.2019
27.12.2019

10.01.2020
09.01.2020

5 000,00
24 340,00
70 375,00

30.12.2019
28.12.2019

06.01.2020
09.01.2020

částka

splatnost

uhrazeno

2 500,00
50,00

15.12.2019
31.12.2019

10.01.2020
10.01.2020

875,01
3 425,01

24.12.2019

10.01.2020

321 – Dodavatelé

číslo faktury

datum
vystavení

odběratel
František Kašpárek
19‐005‐00735 01.12.2019 Pardubice
19‐005‐00737 04.12.2019 Vědecká knihovna Olomouc
Archeologický ústav AV ČR
19‐005‐00739 10.12.2019 Praha

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery do data splatnosti
AÚ

dotace

374.0215 JMK

název
Udržitelnost projektů EU realizovaných v
Archeologickém parku Mikulčice‐Kopčany
Udržitelnost projektu "Společný návrat do
18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského,
pána Hodonína a Holíče"
Podpora budoucí nominace pamětihodnosti
na označení Evropského dědictví

374.0218 JMK

Nákup figurín včetně podstavců

374.0116 JMK

374.0119 JMk

374.0219 JMK
374.xxxx JMK

Fotografie pro organizace JMK
Krátkodobé přijaté zálohy celkem
Slavnostní otevření nově zrekonstruované
Město budovy zámečku a stálých expozic
374.0210 Kyjov Vlastivědného muzea Kyjov
374.xxxx
Krátkodobé přijaté zálohy celkem
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zůstatek
65 099,27

84,00
7 580,75
9 000,00
75 000,00
156 764,02

80 ,000
236 764,02

III. 5. Dotace a příspěvky

Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná dotace.

Přehled účelově určených příspěvků na provoz a příspěvků na investice poskytnutých JMK v roce
2019:
poskytnuto v
roce 2019

název
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Masarykově muzeu v Hodoníně – PD
Komplexní řešení mikroklimatu a větrání sálu
Evropa v Hodoníně – studie proveditelnosti
Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice‐
Kopčany – PD
Úprava prostoru a zřízení venkovního
otevřeného depozitáře
Pořízení nového osobního vozu – pro
pobočky
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov – 2019
Obnova fasád a sanace vlhkosti zámku v
Hodoníně
Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích
– studie proveditelnosti
Obnova stálé expozice Masarykova muzea v
Hodoníně – zpracování studie expozice

vyčerpáno v
roce 2019

nevyčerpáno
v roce 2019

I
350 000,00

311 014,00

38 986,00

100 000,00

37 645,00

62 355,00

450 000,00

316 585,00

133 415,00

600 000,00

599 154,00

846,00

420 000,00

420 000,00

0

798 000,00

9 218,25

788 781,75

383 000,00

209 484,00

173 516,00

66 000,00

66 000,00

0

630 000,00

9 680,00

620 320,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nákup sbírek
Příspěvky na investice celkem

190 000,00
3 987 000,00

190 000,00
0
2 168 780,25 1 818 219,75

P
Fotodokumentace sbírkových předmětů

151 000,00

151 000,00

0

68 000,00

59 000,00

9 000,00

25 000,00

24 916,00

84,00

20 000,00

20 000,00

0

1 507 000,00

1 441 900,73

65 099,27

75 000,00
1 846 000,00

0
1 696 816,73

75 000,00
149 183,27

P
Nákup figurín včetně podstavců
Udržitelnost projektu "Společný návrat do
18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského,
pána Hodonína a Holíče"

P

P
Udržitelnost projektu "V zámku a podzámku"
Udržitelnost projektů EU realizovaných v
Archeologickém parku Mikulčice‐Kopčany

P
P

Fotografie pro organizace JMK
Účelové příspěvky na provoz celkem
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Dále organizace čerpala v roce 2019 prostředky z dotací poskytnutých JMK v dřívějších letech:

název
Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí
nad Moravou
Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice‐
Kopčany – PD
Model hradiště do experimentária
Příspěvky na investice celkem
Podpora budoucí nominace pamětihodnosti
na označení Evropského dědictví
Účelové příspěvky na provoz celkem

zůstatek k
1. 1. 2019

vyčerpáno k
31. 12. 2019

nevyčerpáno

I
240 783,09

14 937,10

225 845,99

125 000,00
174 170,00
539 953,09

125 000,00
72 600,00
212 537,10

0
101 570,00
327 415,99

217 000,00
217 000,00

209 419,25
209 419,25

7 580,75
7 580,75

I
I
P

Přehled poskytnutých investičních příspěvků ze státního rozpočtu:
poskytovatel
MMR ČR
MŽP ČR
celkem

účel
Stavební úpravy a obnova stálé
expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov
Zateplení budovy Městského muzea ve
Veselí nad Moravou

poskytnuto v
roce 2019

vyčerpáno v
roce 2019

nevyčerpáno
v roce 2019

12 137 771,00 12 137 771,00

0

2 025 277,24 2 025 277,24
14 163 048,24 14 163 048,24

0
0

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:

poskytovatel
Město Hodonín

Město Kyjov
celkem

účel
Muzejní noc 2019
Slavnostní otevření nově
zrekonstruované budovy zámečku a
stálých expozic Vlastivědného muzea
Kyjov – prodloužení čerpání do
31.12.2020

poskytnuto vyčerpáno
v roce
v roce
nevyčerpáno
2019
2019
v roce 2019
20 000,00 20 000,00
0

80 000,00
0
100 000,00 20 000,00

80 000,00
80 000,00

Dále organizace čerpala v roce 2019 investiční prostředky z dotací poskytnutých v dřívějších letech:

poskytovatel

Město Kyjov
celkem

účel
Stavební úpravy a obnova stálé expozice
ve Vlastivědném muzeu Kyjov –
prodloužení čerpání do 31.12.2020
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zůstatek k
1. 1. 2019

vyčerpáno
k 31. 12. nevyčerpáno
2019
v roce 2019

307 791,10 206 504,42
307 791,10 206 504,42

101 286,68
101 286,68

III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku
Investiční akce probíhaly v roce 2019 na základě Plánu investičních akcí a Plánu tvorby a čerpání
peněžních fondů a jejich změn.
Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2019 obsahuje následující tabulka:

Název investiční akce

plán
2019

Nákup sbírkových předmětů

190

Pořízení nového osobního vozu – pro
pobočky
Úprava prostoru a zřízení venkovního
otevřeného depozitáře

600

Model hradiště do experimentária

150

Obnova stálé expozice Masarykova muzea v
Hodoníně – studie a projektová
dokumentace

980

Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov
Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích
– studie proveditelnosti
Komplexní řešení mikroklimatu a větrání
sálu Evropa v Hodoníně – studie
proveditelnosti
Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice‐
Kopčany – PD
Zateplení budovy Městského muzea ve
Veselí nad Moravou

Obnova fasád a sanace vlhkosti zámku v
Hodoníně
C e l k e m investice

513

1 150
66

Investiční výdaje v tis. Kč
skut.
2019
komentář
Splněno – realizováno z dotace
JMK (190 tis.Kč) a vlastního
191 fondu investic (1 tis. Kč)
Splněno – realizováno z dotace
JMK (420 tis.Kč) a vlastního
506 fondu investic (86 tis. Kč)
Splněno – realizováno z dotace
596 JMK
Splněno – realizováno z dotace
61 JMK
Splněno částečně – byla
zpracována pouze projektová
dokumentace, realizováno z
303 dotace JMK
Splněno částečně – došlo k
posunutí termínu dokončení
projektu do 31.8.2020,
realizováno z dotace MMR,
410 JMK a Města Kyjova.
Splněno – realizováno z dotace
66 JMK

100

38

575

357

241

0

4 983
9 548

104
2 632

Splněno – realizováno z dotace
JMK
Splněno – realizováno z dotace
JMK
Dotace JMK, ponecháno na
neuznatelné výdaje.
Splněno částečně – byla
aktualizována a rozšířena
projektová dokumentace o
kamerový systém, realizace
posunuta do r. 2020 a 2021,
realizováno z dotace JMK

V roce 2019 byla zastavena investiční akce Hony, lovy a zahrady, náklady ve výši 105 tis. Kč byly
přeúčtovány na investiční akci Obnova fasád a sanace vlhkosti zámku v Hodoníně, zbývající náklady
ve výši 45 tis. Kč byly zaúčtovány jako zmařená investice. Schváleno JMK.
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IV. AUTOPROVOZ
Přehled vozidel Masarykova muzea v Hodoníně a jejich využití:

auto

SPZ

Citroën Berlingo 6B7 4720

průměrná
počet
spotřeba spotřeba
ujetých
PHM v
na 100
kilometrů litrech
km
11 570

658

Citroën JUMPY

1BU 3042

5 214

320

Ford Mondeo

8B4 9727

12 727

864

využití vozu

5,69 využívá MM v Hodoníně
slouží pro všechny pobočky, nákup
6,14 nového vozu v květnu 2019
slouží pro archeologické oddělení
6,79 muzea

5 146

393

Renault Megane 1BP 1367

7 619

533

slouží pro archeologické oddělení
7,64 muzea
využívá pobočka v Kyjově a
regionální pracoviště pro lidovou
7,00 kulturu v Kyjově

Citröen Berlingo 5B6 0919

4 311

365

8,46 slouží pro pobočku ve Veselí

10 235
56 822

551
3 684

Dacia Logan

Dacia Logan
celkem

1BM 7734

8B7 9938

5,39 slouží pro pobočku v Mikulčicích
6,48

Technický stav vozidel je přiměřený jejich v průměru vyššímu stáří, kromě Citroënu Berlingo a
Citroënu JUMPY byla všechna vozidla nakoupena jako ojetiny, což rovněž má vliv na technický stav
vozidel, který si vyžaduje pravidelnější odborný servis pro potřebné opravy.
V roce 2019 probíhala řádná údržba a servis vozidel. Na automateriál, servis, údržbu a opravy
vozového parku bylo v roce 2019 vynaloženo 104 tis. Kč. Z toho na Citroën Berlingo Hodonín 6 tis. Kč,
na Citroën JUMPY Hodonín 12 tis. Kč, na Ford Mondeo archeologické oddělení 27 tis. Kč, na Dacii
Logan archeologické oddělení 6 tis. Kč, na Renault Megane Kyjov 22 tis. Kč, na Citroën Berlingo Veselí
20 tis. Kč a na Dacii Logan Mikulčice 11 tis. Kč.
V květnu 2019 by realizován nákup nového osobního automobilu Citroën JUMPY pro všechny
pobočky muzea ve výši 506 tis. Kč.
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V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Rozpis majetku podle syntetickým účtů:
Příspěvková organizace

počáteční stav

přírůstek

úbytek

konečný stav

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
SÚ

Dlouhodobý nehmotný majetek,
z toho:

802 816,24

8 809,00

0,00

811 625,24

012

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

0,00

013

software

248 345,24

0,00

0,00

248 345,24

018

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM
(7‐60 tis. Kč)

478 163,00

0,00

0,00

478 163,00

901

jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(do 7 tis. Kč)

76 308,00

8 809,00

0,00

85 117,00

041

nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

217 503 832,30

19 731 430,85

16 193 828,71

221 041 434,44

156 484 519,33

14 228 327,79

0,00

170 712 847,12

21 631 328,00

594 616,00

909 755,00

21 316 189,00

Dlouhodobý hmotný majetek,
z toho:
021

stavby

022

samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
dlouhodobý hmotný majetek
(nad 40 tis.Kč)

028

drobný dlouhodobý hmotný majetek
(3‐40 tis. Kč)

11 529 230,20

343 949,45

73 754,92

11 799 424,73

031

pozemky

6 836 992,00

79 100,00

0,00

6 916 092,00

032

kulturní předměty

2 994 975,00

234 295,00

0,00

3 229 270,00

902

jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
(do 3 tis. Kč)

2 521 529,34

64 265,61

7 848,00

2 577 946,95

909

ostatní majetek – sbírkové předměty

766 841,00

0,00

0,00

766 841,00

042

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

14 738 417,43

4 186 877,00

15 202 470,79

3 722 823,64
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Přehled zařazeného dlouhodobého hmotného majetku v ocenění nad 40.000 Kč a dlouhodobého
nehmotného majetku nad 60.000 Kč – rok 2019:
doklad
19‐010‐00327

19‐010‐00123

19‐010‐00110

19‐010‐00363

popis
Venkovní otevřený
depozitář Kyjov
Technické zhodnocení
pronajaté budovy č.p.
70 města Kyjov
Osobní automobil
Citroën JUMPY
Hodonín
Technické zhodnocení
Modelu hradiště do
experimentária
Mikulčice

DUZP
30.11.2019

cena

DZ

Inv. číslo

599 154,00

30.11.2019 MM15902

02.04.2019 13 629 173,79

30.04.2019 MM15827

30.04.2019

506 178,00

30.04.2019 MM15828

31.12.2019

88 438,00

31.12.2019 MM15779
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Přehled hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2019:
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VI. PENĚŽNÍ FONDY

60

VII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Inventura proběhla dle Směrnice o inventarizaci ‐ Interního příkazu ředitelky k provedení
inventarizace za rok 2019, který byl vydán dne 21. 10. 2019.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 25. 11. 2019 do 2. 1. 2020.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 25. 11. 2019 do 6. 12.
2019.
Inventura peněžních prostředků, cenin, zboží a pohonných hmot v automobilech proběhla 2. 1. 2020.
Fyzickými inventurami byly inventarizovány:
-

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
drobný hmotný a nehmotný majetek v používání
materiál a zboží na skladě
pohonné hmoty v automobilech
peněžní prostředky a ceniny
sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy

Inventarizace proběhla dále formou dokladových inventur od 2. 1. 2020 do 31. 1. 2020.
Dokladovou inventurou byly především inventarizovány:
‐
‐
‐
‐
‐

běžné účty
přechodné účty aktivní a pasivní
pohledávky a závazky
hodnoty podrozvahových účtů
budovy, kulturní památky, pozemky

Na jednotlivých pobočkách byly v souladu s příkazem ředitelky k provádění inventarizace zřízeny dílčí
inventarizační komise k provádění inventur. K řízení a koordinaci prací byla ustanovena ústřední
inventarizační komise. O provedení jednotlivých inventur byl pořízen inventurní záznam.
Inventarizace proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dle interního příkazu
ředitelky. Jednotlivé dílčí inventarizační komise neshledaly rozdíly mezi stavem v majetkové evidenci
a skutečným stavem zjištěným inventurou.
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VIII. KONTROLNÍ ČINNOST
VIII. 1. Roční plán kontrolní činnosti

VIII. 2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti




Kontrola stavu depozitářů ‐ průběžně plněno, pravidelně několikrát v měsíci, prováděna
kontrola teploty a vlhkosti. Zápisy o kontrole jsou vedeny v depozitárních knihách.
Kontrola docházky ‐ průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola docházky všech zaměstnanců, dodržování předepsané délky
pracovní doby a přestávky na oběd. Proveden zápis do knihy příchodů a odchodů.
Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno,
62



















pravidelně prováděna kontrola pokladní hotovosti a dodržování stanoveného
pokladního limitu. Potvrzeno zápisem do pokladní knihy. Ojedinělé překročení
pokladního limitu zdůvodněno písemně.
Kontrola cenin (známek a stravenek) – fyzickou kontrolou zjištěna řádná evidence
včetně záznamů o čerpání stravenek s podpisy pracovníků. Vyhotoven protokol o
kontrole.
Kontrola dokladů týkajících se provozu služebních vozidel – pravidelně (čtvrtletně) byly
zkontrolovány knihy jízd a dále příkazy k jízdě. Kontrolován stav ujetých kilometrů
z knihy jízd se skutečným stavem. K jednotlivým služebním jízdám vyplňován příkaz.
Čtvrtletně jsou zpracovány zápisy, vč. evidence počtu ujetých km, spotřeby PHM a
průměrné spotřeby litrů/100km. Cesty soukromým vozem a do zahraničí schvaluje
ředitelka organizace. U použití soukromého vozidla ke služebním účelům se požaduje
potvrzení o havarijním pojištění vozidla. Zavedena povinnost odevzdávat kopie knihy jízd
na sekretariát a na konci roku zjišťovat stav PHM v nádrži jednotlivých vozů a stav
tachometru.
Kontrola čerpání dovolené – jednotliví vedoucí jsou seznamováni se stavem
nevyčerpané dovolené svých podřízených. Opakovaně jsou seznamováni s platnou
legislativou a z ní plynoucí povinnosti (až na výjimky) čerpání řádné dovolené
v kalendářním roce. Existuje též povinnost sestavovat plán dovolené, který je
kontrolován a s výsledky kontroly pravidelně seznamována ředitelka organizace.
Kontrola OOPP, zápis na karty ‐ probíhá dle schválené směrnice. Evidence poskytnutých
OOPP se eviduje na kartách včetně podpisů zaměstnanců.
Kontrola účetních dokladů – prováděno průběžně, občasné nedostatky jako chybějící
datum či podpis, je napraveno dle stanoviska následné kontroly.
Kontrola cestovních příkazů – prováděno, kontrolovány především částky k výplatě a
oprávněnost výplaty, dále úplnost dokladů včetně příslušných podpisů. Kontrola se týká i
cestovních příkazů do zahraničí. Stále nejsou u některých cestovních příkazů vyplňovány
všechny náležitosti. Vedoucí upozorněni na poradách vedení. Všem vedoucím
pracovníkům bylo uloženo seznámit své podřízené s jejich povinnostmi, ale i právy v této
oblasti.
Kontrola dodržování předpisů BOZP – na všech pobočkách je pověřenou externí
pracovnicí prováděno školení pracovníků včetně vedoucích k předpisům BOZP a
prováděna kontrola jejich dodržování. Důsledně se provádí též školení při nástupu
nových pracovníků.
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. – probíhá průběžně v souladu
s ustanoveními zákona a příslušných vyhlášek. Organizace provádí jak předběžnou, tak i
průběžnou a následnou kontrolu.
Kontrola péče o sbírky – probíhá průběžně v rámci PHÚ, v pravidelných intervalech
probíhá kontrola sbírek (uložení, stav konzervace), měsíčně odevzdávány výkazy o
sbírkové činnosti.
Kontrola knihovního fondu – pobočka Kyjov: kontrola vč. pořízení zápisu je prováděna
1x ročně vedoucím a knihovnicí, pobočka Hodonín: kontrola je prováděna v průběhu
celého roku, dne 2.7.2019 byl proveden zápis o revizi 50 titulů zvukových dokumentů.
Fyzická inventarizace majetku, zásob a pokladen – proběhla v souladu s příkazem
ředitelky o provádění inventarizace v roce 2019.
Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků ‐ proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2019.
Inventarizace sbírek – probíhala podle předem schváleného Plánu hlavních úkolů pro
rok 2019, o inventarizaci sbírek jsou vyhotovovány inventarizační zápisy. Průběžně
probíhá i kontrola sbírek (uložení, stav, konzervace, …).
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Stav energií – data o stavu a spotřebách el. energie, plynu a vody jsou měsíčně
evidována jednotlivými pobočkami a stavy zaznamenávány do databáze RED JMK. Dále
je vedena čtvrtletní evidence o stavu a spotřebě energií u všech poboček.
Dodržování limitovaných příslibů – provádí se čtvrtletně kontrola dodržování
stanovených limitovaných příslibů dle jednotlivých položek, jsou vyhotovovány zápisy. S
výsledky kontrol jsou seznamováni odpovědní zaměstnanci.
Čerpání dotací a grantů – kontrola se provádí čtvrtletně, o čerpání jsou pravidelně
informováni zaměstnanci odpovídající za čerpání dotací a grantů.

VIII. 3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními
orgány
Ve sledovaném období roku 2019 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:

1) Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném
rozsahu v Městském muzeu Veselí nad Moravou za období od 1. 3. 2018 do 13. 3. 2019.
Prováděl ji Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Brno dne 13. 3. 2019. O kontrole
byl vyhotoven protokol č.j.: HSBM‐552‐1/2019 ze dne 21. 3. 2019. Při tematické kontrole
nebyly zjištěny zjevné nedostatky.
2) Veřejnosprávní kontrola se zaměřením na plnění dohody o provádění opatření ke zlepšování
přírodního prostředí v Evropsky významné lokalitě Soutok – Podluží (CZ0624119), k. ú.
Mikulčice, a o poskytnutí příspěvku na tato opatření ag. č. JMK059521/2019/OŽP za období
od 21. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Kontrolu provedli zaměstnanci Jihomoravského kraje
odboru životní prostředí Brno dne 18. 10. 2019. O výsledku kontroly byl vyhotoven protokol
č. j. JMK 140917/2019 ze dne 18. 10. 2019. Práce byly provedeny v kvalitě a rozsahu daném
smluvními podmínkami, bez zjištění závad a nedodělků. Opravná opatření nebyla stanovena.
3) Interní audit EnMS, jehož kritériem je shoda s požadavky uvedenými v 77/INA‐VOK (dle ČSN
EN ISO 50001:2012). Kontrolu provedl zaměstnanec Jihomoravského kraje odboru
majetkového Brno dne 12. 12. 2019. O výsledku kontroly byl vyhotoven protokol č. j. JMK
181555/2019 ze dne 17. 12. 2019. Nápravná ani preventivní opatření nebyly navrhovány.

VIII. 4. Ostatní informace o kontrolní činnosti
V Masarykově muzeu v Hodoníně je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se řídí „Směrnicí –
finanční kontrola“ vydanou ředitelkou organizace dne 4. 1. 2016 s účinností od 1. 1. 2016, včetně
dodatků. Tento systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích pracovníků o
nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:





hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací,
zjišťování, vyhodnocování minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik
vznikajících při chodu organizace,
včasného poskytování informací jednotlivým vedoucím, a to zejména informací o
zjištěných nedostatcích a přijímaných protiopatřeních,
upravuje a kontroluje, zda příslušné útvary a pracovníci postupují v souladu s obecně
závaznými právními normami a platnými vnitřními předpisy.
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Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně každoročně sestavuje plán kontrolní činnosti, v němž
plánuje cíle kontrol, časový harmonogram a personální zajištění kontrolní činnosti. Dále
kontroluje, zda jí uložená opatření k nápravě byla realizována, a tím dochází ke zlepšení procesu
řízení rizik v organizaci. Toto je dále ošetřeno „Směrnicí ředitelky č. 2/2009 Kritéria pro
hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy Systém řízení rizik“
vydanou 2. 1. 2009 s účinností od 1. 1. 2009. Směrnice je uvedena v příloze č. 2 na konci zprávy.
Z jednotlivých kontrol závažnějšího charakteru provedených či nařízených ředitelkou se následně
vyhotovuje protokol o provedení kontroly. Součástí systému finančního řízení v naší organizaci
jsou také kontroly vykonávané externími kontrolními orgány.

IX. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Organizace v souladu se zřizovací listinou neúčtuje o doplňkové činnosti.
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X. DLOUHODOBÉ PLÁNY
X. 1. Plánované velké investiční akce, projekty EU
Název akce

Celkové
náklady v tis. Kč

Komentář

Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně

39 089 Zpracována projektová
dokumentace, zvažuje se demolice
stávající budovy a stavba nové
budovy.

Obnova fasád a sanace vlhkosti zámku v
Hodoníně

11 000 Zpracována projektová
dokumentace, byla poskytnuta
dotace JMK ve výši 10.051 tis. Kč, po
schválení zbývajících finančních
prostředků, investičního záměru a
zadávacích podmínek by se měla
akce v roce 2020 začít realizovat.

Stavební úpravy a obnova stálé expozice
v Městském muzeu Veselí nad Moravou

21 000 Zpracována projektová
dokumentace, žádost do IROP nebyla
schválena, zvažuje se podání žádosti
o investiční příspěvek JMK na rok
2021.

Stavební úpravy a obnova stálé expozice
ve Vlastivědném muzeu Kyjov

21 911 Akce probíhá, byla poskytnuta
dotace z IROP, JMK i města Kyjova.

Stavební úpravy a obnova stálé expozice
v Masarykově muzeu v Hodoníně

19 000 Zpracována projektová dokumentace
na stavební část, poskytnuta dotace
JMK na zpracování studie expozice.

Dopravní obslužnost Archeoparku
Mikulčice‐Kopčany

10 000 Zpracována projektová dokumentace
pro územní řízení a stavební
povolení. V roce 2020 bude
zpracována projektová dokumentace
pro provedení stavby.
10 000 Zpracována studie proveditelnosti.

Komplexní řešení mikroklimatu a větrání
sálu Evropa v Hodoníně

2 367 Zpracována studie proveditelnosti, v
roce 2020 se předpokládá realizace
akce.

Přízemí návštěvnického centra v
Mikulčicích
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X. 2. Významné akce, výstavy, expozice, vernisáže spojené s významnými událostmi
regionu, osobnostmi apod.
V roce 2020 uplyne 170 let od narození filozofa, pedagoga a politika, prvního československého
prezidenta T. G. Masaryka, jenž se narodil v Hodoníně a do svých patnácti let vyrůstal v jeho těsném
okolí, které tak mělo vliv na jeho další život. S osobností Masaryka je proto spojeno i muzeum
v Hodoníně, jež nese jeho jméno a nabízí ke zhlédnutí stálou expozici věnovanou právě Masarykovi.
Masarykovo muzeum od roku 2019 k tomuto tématu výstavu a řadu dalších doprovodných akcí pro
odbornou i širokou veřejnost.
Významná pozitivní změna čeká Vlastivědné muzeum Kyjov, kde byla dokončena stavební
rekonstrukce zámečku a od roku 2019 se zde pracuje na realizaci nových expozic, které budou
slavnostně otevřeny na jaře roku 2020 a svým moderním pojetím budou kulturním obohacením
města i regionu.

X. 3. Dlouhodobé problémy (havarijní stav budov, problém s depozitáři, atd.)
Na budově zámečku v Hodoníně je dlouhodobý problém spojený s vlhkostí zdiva. Je zpracována
projektová dokumentace na sanaci zdiva, odvodnění nádvoří a obnovu fasád. Pobočka Městské
muzeum ve Veselí nad Moravou i archeologické pracoviště v Hodoníně se dlouhodobě potýká s
nedostatkem místa v depozitáři, byly podány žádosti do IROP, které nebyly schváleny a jsou v
zásobníku projektů na přidělení finančních prostředků.
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐ přehled o plnění plánu hospodaření
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XI. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 ‐ AKVIZICE
HODONÍN
 Jednací protokol – Okrskový vinařský odbor v Kyjově
 Šátek – Všesokolský slet v Praze 1948
 Spořitelní knížka Městské spořitelny v Hodoníně
 Průkazka na jízdy ‐ Československé státní dráhy
 Orelská legitimace
 Knížka ROH
 Kulturní kalendář – kdy, kde, kam v Hodoníně
 Seznam vybraných pokut
 Kronika dětských organizací při ZDŠ u Červených domků v Hodoníně
 Zpěvník evangelický, 20. léta 20. století
 2 kusy ‐ pozvánka na koncert Smíšeného pěveckého sboru města Hodonína, 2006
 2 kusy ‐ pozvánka na slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československa
 2 kusy ‐ pozvánka na Regionální vzpomínkovou slavnost k výročí M. R. Štefánika
 3 kusy ‐ pozvánka na oběd u příležitosti návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Jihomoravském
kraji, 2017
 2 kusy ‐ pozvánka na slavnostní večer u příležitosti znovuotevření Historické budovy
Národního muzea v Praze, 3. 11. 2018
 Krabička s kostkovým cukrem – výrobce Sugar Refinery Skřivany
 Balíček papírových kapesníků s motivem bankovky 5000 Kč
 34 kusů ‐ soubor prvorepublikových knoflíků
 Fotografie ‐ obyvatelé Hodonína s ruským vojákem
 Pohlednice ‐ Masarykova kolonie sociální péče v Hodoníně
 Poznámkový sešit okresního hejtmana dr. Kadlece
 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, roč. 1920, částka XLVI.
 Zápisník okresního hejtmana dr. Kadlece
 Velký keramický betlém, fajáns, tmavě modrý
 Keramický betlém, zvon, fajáns, bílozelený
 Betlém v oblouku, fajáns, habánský barevný dekor
 Betlém keramický, baculatý, barevná dekor
 6 kusů ‐ Figurky do betléma
 2 kusy ‐ betlém keramický s uchem nahoře, fajáns
 Betlém keramický, svícen, s dvěma uchy, fajáns
 Kniha kuchařská
 Oddací list
 2 kusy ‐ Rodný a křestní list
 2 kusy ‐ Školní zpráva
 Osvědčení o příslušnosti
 Spořitelní knížka
 3 kusy ‐ Pamětní list
 Brožura Jan Masaryk
 Rodinná fotografie
 Pohlednice Lány
 7 kusů ‐ pohlednice TGM
 2 kusy ‐ pamětní medaile k 70. výročí úmrtí T. G. M., stříbro
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2 kusy ‐ pamětní medaile k 70. výročí úmrtí T. G. M., bronz
3 kusy ‐ sada pamětních medailí k 90. výročí vzniku ČSR, zlato, stříbro, bronz
3 kusy ‐ pamětní medaile k 90. výročí vzniku ČSR, bronz
2 kusy ‐ pamětních medaile k 90. výročí vzniku ČSR, stříbro
6 kusů ‐ soubor slovenských mincí k 90. výročí Pittsburgské dohody
Odznak s portrétem T. G. M.
3 kusy‐ sada pamětní medaile a 2 odznaky k 100. výročí vzniku ČSR
2 kusy ‐ upomínkový list Prezident republiky školním dětem, 27. 10. 1928
Balíček nálepek na tvář 1918 – 2018 společné století
2 kusy ‐ pamětní bankovky k 100. výročí úmrtí M. R. Štefánika, 0 euro
Mince k 100. výročí úmrtí M. R. Štefánika, 2 euro
Tištěný obrázek Děvčátko na známce s citátem T. G. M.
Pohlednice T. G. Masaryk ‐ portrét
Pohlednice Masarykovy Lány ‐ Nezapomeneme
Pohlednice President Osvoboditel
Pohlednice T. G. Masaryk při prohlídce v kasárnách
Pohlednice T. G. Masaryk ‐ první president ČSR
Zarámovaný obraz T. G. Masaryka ‐ portrét
3 kusy ‐ pamětní odznak
2 kusy ‐ Československý válečný kříž 1939
Mince pamětní ‐ T. G. Masaryk
Medaile pamětní
6 kusů ‐ sada skleniček
Knížečka leporelo ‐ Masarykovy Lány
z toho:
Vlastní sběr (+ ze starých sbírek):
86 kusů
Dary:
5 kusů
54 počet kusů
Nákup:
Celkem za pobočku:
145 kusů předmětů

KYJOV
Vlastní sběr (+ ze starých sbírek):
Počet kusů
1
1
1
16
2
2
1
1
2
2
2
2
1

176 kusů předmětů

Předmět
listina
pravítko
brousek
šablony
pravítko
pravítko
fixy
fixy
výroční zpráva
výroční zpráva
taška
tričko
vlajka

3
4
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1
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polštáře
závěs
památka na 1. přijímání
plakát
vstupenka
vkladní knížka
vstupenka
vařič
noviny
knížky
kabelka
sáček
čestné uznání
závěs

2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
13
6
1
1
10
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
6
1
2
1
5
9
10
2
2
1

1
4
1
1
2
4
12
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pes
slepička
slepička
kočka
košík
košík
košík
kalamář
plakát
plakát
mýdlo
mýdlo
demižonek
adresář
odznak
vlaječka
vlaječka
lžičky
praporek
příčesek
mýdlový papír
krabička
punčochy
podkolenky
taška
ucha
kartáč
kartáč
odznak
odznak
šitíčko
tabatěrka
strojek
mírka
sborník
sborník
notové záznamy
průkaz
teploměr
potvrzení
dopisní papír
diplomy
diplomy
pamětní list
kalhotky
spodnička
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košile
nášivka
kuchařka
pohledníce
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
pohlednice
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
špalíček
sešitek
špalíček
špalíček
špalíček
sešitek
sešitek
sešitek
sešitek
špalíček
špalíček
starý tisk
kramářské písně
starý tisk
starý tisk
starý tisk
starý tisk

Dary:
Počet kusů
1
1
1
1
1
1
24
1
1
2
1
10
10
1
1
1
1
1
2
1
1

64 kusů předmětů
Předmět
materiály (soubor)
plaketa
plaketa
loutka
plaketa
plaketa
scénáře
katalog divadelních her
katalog loutkových her
souprava na infuzi
jehly
lékařské špachtle
ubrousky
reklama
lyžařské vosky
lyžařské vosky
lyžařské vosky
vizitky (soubor)
diplomy
serpentýny
fotografie v dřevěném rámu

Koupě:
Počet kusů
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

795 kusů předmětů
Předmět
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
9
2
1
1
1
1
2
10
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
4
3
2
1
1
6
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
4
1

učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
učebnice
guma
pastelky
pastelky
stojan na knížky
aktovka
vzorník
panenky
ryba
velryba
liška
hračka
stavebnice
hrací kostka
věšák
stavebnice
hračka
hračka
hračka
hračka
chrastítko
chrastítko
hračka
hra
hračka
knížka
knížka
hračka
skládačka
hračka
kabelka
omalovánky
cvičky
boty
capáčky
boty
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capáčky
boty
boty
boty
tenisky
boty
sklenice
sklenice
sklenice
sklenice
sklenice
lékovka
zametač
baterka
baterka
baterka
baterka
baterka
baterka
krabička
krabička
krabička
košík
zásobník
povlečení
povlečení
termoska
termoska
termoska
šlehač
šlehač
pouzdro na slunečníky
kolíčky
svíčky
šitíčko
gril
lžičky
talíř
baterka
baterka
plechovka
bandaska
sušák
předložky
obal na kapesníčky
obal na kapesníčky
obal na prádlo
pláštěnka

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
1
11
11
1
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

pegnoire
krabička
dečka
povlečení
halenka
tričko
sukně
povlečení
halenka
baloňák
šaty
košile
halenka
tričko
nátělník
halenka
šaty
rolák
halenka
šaty
šaty
košile
halenka
tričko
kombiné
košilka
kalhoty
šaty
souprava
plavky
zástěrka
zástěrka
zástěrka
zástěrka
šaty
zástěrka
zástěrka
zástěrka
zástěrka
zástěrka
zástěrka
košilka
souprava
pyžamo
šaty
kombiné
kravata
šátek
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šaty
punčochy
košilka
souprava
košilka
punčocháče
souprava
souprava
návleky
šaty
kalhotky
vložka do kabátu
rukavice
rukavice
rukavice
rukavice
punčochy
kabátek
límec
svetr
šál
overal
kalhotky
pyžamo
punčocháče
punčocháče
čepička
kostým
body
zástěrka
župan
kalhoty
ponožky
šaty
kabátek
šaty
kombiné
košile
šaty
zavinovačka
body
body
body
body
body
body
body
body

1
1
1
1
1
1
2
4
8
1
8
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
9
1
2
1
1
1
2
1
1
4
1
1
3
25
2
1
1
1
1
1
3
2
1
9
3
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

body
body
body
body
body
body
souprava
kabátek
kabátek
košilka
dupačky
rukavičky
čepička
papučky
kabátek
kabátek
kabátek
kalhotky
kalhotky
kalhotky
kalhotky
láhev
láhev
souprava
povijan
bryndák
postroj
úbor
košile
zástěrka
zástěrka
noční košile
noční košile
noční košile
noční košile
kombiné
kombiné
kombiné
kombiné
kombiné
souprava
souprava
košile
košilka
kalhotky
kombiné
noční kabátek
podvazkový pás
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podvazkový pás
živůtek
podvazkový pás
podprsenka
punčochy
punčochy
stahovací pás
spodky
overal
punčochy
spodní košile
fiží
plavky
kapesníček
náprsenka
límeček
límeček
souprava
náprsenka
náprsenka
rukavice
čepice
čepice
čepice
fez
čepice
čepice
čelenky
odznaky
vycházková hůlka
napínáky (pár)
košile
halenka
halenka
košile
halenka
šaty
šaty
halenka
kostým
šponovky
šaty
šaty
kraťasy
šaty
brož
souprava
kapesníček

3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
4
2
2
1
5
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

povlečení
mozaika
opasek
klystýrovací balónek
klystýrovací balónek
kabelka
kabelka
taška
vějíř
vějíř
vějíř
tonometr
rozprašovač
nůž na dopisy
zrcátko
brýle
pudr
pudr
pudr
pudřenka
pudřenka
pudřenka
pudřenka
vývojnice
rámeček na film
kryt na žárovku
mýdlový papír
masážní válečky
čepice
rouška
souprava
lahvičky
posilovač
cigaretová špička
násadka
násadka
propiska
chlebník
úbor
kartáčky s patentovou
kabelka
stavebnice
kabelka
stavebnice
plechovka
boty
plechovka
teploměr
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láhev
láhev
láhev
láhev
prachovnice
láhev
sklenička
sklenice
sklenice
sklenice
kanystr
činky
činky
odrážedlo
kolečko
pohádky
kočárek
šaty
kabelka
kabelka
kabelka
kabelka
kabelka
aktovka
vějíř
vějíř
límeček
límeček
čepeček
čepeček
kabelka
hlava loutky
klobouk
lis na těsto
svíčky
vánoční ozdoba
vánoční ozdoba
vánoční ozdoba
vánoční ozdoba
vánoční ozdoba
pasírovač
forma na perník
forma na perník
forma na perník
forma na perník
forma na perník
forma na perník
forma na perník

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

forma na máslo
forma na úly
kolečko na linecké
panenka v kroji
panenka v kroji
čepec
košile
boty
šátek
nohavice
kordulka
vázačka
berenice
klobouk
polštář
ubrus
ubrus
řemen
mašle
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice

Celkem zas pobočku:

1 037 kusů předmětů

VESELÍ
ETNOGRAFIE – celkem přibylo 184 kusů sbírkových předmětů
Vlastní sběr (+ ze starých sbírek):
58 kusů předmětů
 27 ks výšivek
 2 ks plakátů
 3 ks různé (jmenování, plaketa)
 18 ks fotografie
 3 ks časopis
 4 ks hudebních kazet
 1 ks kalendář
Dary:
40 kusů předmětů
 22 ks keramika
 18 ks vybavení domácnosti (mixer, robot)
Koupě:
 58 ks figurek ze šustí
 20 ks kraslic
 8 ks výrobky z orobince

kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kraslice
kosárek

86 kusů předmětů
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HISTORIE – celkem přibylo 15 kusů sbírkových předmětů
Koupě:
15 kusů předmětů
 1 ks kočárek
 2 ks peřinky do kočárků
 1 ks plyšová hračka
 1 ks textil
 10 ks samizdatová tiskárna (řezačky, šicí stroje, vazadla, lisy, desky do lisu)
Celkem za pobočku:

199 kusů předmětů
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Příloha č. 2 – SMĚRNICE – KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ HÚE
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Příloha č. 3 – ARCHEOLOGIE (AKVIZICE, VÝZKUMY, NÁLEZOVÉ ZPRÁVY)
Nálezy z archeologických výzkumů:
201902‐14 Čejč‐Nádražní, vod. VaK Hodonín
201954 Čejkovice‐V Chalupách, kan. Obec Čejkovice
201950 Ratíškovice‐U Jezérka, TI pro výstavbu RD SYTYS
6/19: Kyjov, ul. Něčická RD Jelínek
201902‐09 Strážnice‐Školní, kan. VaK Hodonín
201919 Věteřov‐Díly, TI pro RD Obec Věteřov
15/19 Žarošice RD Kubín
16/19 Kozojídky RD Müller
18/19 Kozojídky RD Tomečkovi
Nálezy předané fyzickými osobami:
Michaela Malářová (Kyjov), Jiří Jagoš st. (Dražůvky), Jiří Jagoš ml. (Kyjov), Jiří Procházka (Ratíškovice),
Roman Holeček (Ždánice), Jakub Sukup (Javorník), Josef Hebron (Dolní Bojanovice), Roman Blažek
(Hodonín), Marek Blaha (Hodonín), Viktor Úlehla (Hodonín), Alžběta Sochorová (Hodonín)
Miroslav Líčeník (Mikulčice), Petr Habrcetl (Radějov), Michal Fukal (Třebíč),
Seznam smluvních výzkumů
201901 Hodonín‐ZOO, provozní budova, novostavba ZOO Hodonín
201902‐01 Strážnice‐Rumunská, vod. VaK Hodonín
201902‐02 Strážnice‐Rumunská, kan. VaK Hodonín
201902‐03 Hodonín‐Vančurova, vod. VaK Hodonín
201902‐04 Hodonín‐Horní Valy, kan. VaK Hodonín
201902‐05 Strážnice‐Školní, vod. VaK Hodonín
201902‐06 Hodonín‐Lidická, kan. VaK Hodonín
201902‐07 Hodonín‐Lidická, vod. VaK Hodonín
201902‐08 Hodonín‐Bří. Čapků, vod. VaK Hodonín
201902‐09 Strážnice‐Školní, kan. VaK Hodonín
201902‐10 Ostrovánky‐Nádědiny, vod. VaK Hodonín
201902‐11 Blatnička‐Mezková cesta, vod. VaK Hodonín
201902‐12 Bukovany‐Školní, vod. VaK Hodonín
201902‐13 Hodonín‐Pánov, vod. VaK Hodonín
201902‐14 Čejč‐Nádražní, vod. VaK Hodonín
201902‐15 Hovorany‐Hlavní, vod. VaK Hodonín
201902‐16 Kyjov‐Vrchlického, vod. VaK Hodonín
201902‐17 Hodonín‐tř. Dukelských hrdinů, vod. VaK Hodonín
201902‐18 Hodonín‐tř. Dukelských hrdinů, kan. VaK Hodonín
201902‐19 Bzenec‐vod. I.et. VaK Hodonín
201902‐20 Bzenec‐vod. II.et. VaK Hodonín
201903 Hodonín‐hřbitov, pojížděná zpevněná plocha Vanto
201904 Mutěnice‐Hraničky, rozšíření II. etapy skládky SOO‐3 Obec Mutěnice
201905 Bzenec‐Dolní Písky, hala Víno Slovácko
201906 Kyjov‐Javorová, rezidence Ďurina
201907 Strážnice‐Vinohradská, reko MS NTL GasNet
201908 Milotice‐Školní, u lihovaru, kom., kan., vod. Obec Milotice
201909 Kuželov‐Padělky, polní cesta C4 Swietelsky
201910 Rohatec‐Kolonie, cyklostezka Obec Rohatec
201911 Rohatec‐Na Kopci, kan. Obec Rohatec
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201912 Hodonín‐Vančurova, kom. VHS Břeclav
201913 Vnorovy‐Dolní, kom., chod. Obec Vnorovy
201914 Milotice‐Školní, parkoviště u ZŠ Obec Milotice
201915 Vracov‐Padělky, hala Büsch Armaturen
201916 Strážnice‐Nádražní, parkoviště Město Strážnice
201917 Strážnice‐Vinohradská, NN EoN
201918 Strážnice‐Bratrská, NN EoN
201919 Věteřov‐Díly, TI pro RD Obec Věteřov
201920 Hodonín‐Komenského, byt. dům Gamanair
201921 Vnorovy‐Pod Jazvinami, polní cesta HC8 Firesta
201922 Vracov‐Radniční, Záhumenská a Baráky, rek. kom., vod. Město Vracov
201923 Mutěnice‐Vincence Bednáře, kostel sv. Kateřiny, zpev. plochy a oplocení ŘKF Mutěnice
201924 Hodonín‐Kapřiska, hala, sklad Kampi Office Heberger
201925 Dolní Bojanovice‐U cihelny, kom. Swietelsky
201926 Blatnice‐Pod Floriánky, kan. Obec Blatnice
201927 Věteřov‐intr., NN Šimíková Perfect
201928 Šardice‐Za Zicháčkovo, NN Pechura, Novotný, Strýček Perfect
201929 Bzenec‐Palackého, rek. STL plyn. GasNet
201930 Strážnice‐Školní, rekonstrukce místní komunikace Swietelsky
201931 Strážnice‐Za Drahami, hala PHSG
201932 Vacenovice‐Pod Kostelem, ZTI pro RD Obec Vacenovice
201933 Blatnička‐U Potoka (Kostela), NN Perfect
201934 Kyjov‐Svatoborská, přístavba skladu Kaufland
201935 Hodonín‐U Červených domků, stavební úpravy ZŠ Hrušecká stavební
201936 Veselí nad Moravou‐Hutník, IS pro RD, I. et. Město Veselí nad Moravou
201937 Strážnice‐Rumunská, oprava vozovky a chodníku Swietelsky
201938 Strážnice‐Boženy Hrejsové, Dřevárka, cyklostezka Swietelsky
201939 Strážnice‐Boženy Hrejsové, hala Leros
201940 Čejkovice‐Raska, most Obec Čejkovice
201941 Hodonín‐ZOO, stravovací pavilon, novostavba Město Hodonín
201942 Velké Bílovice‐Podivínská, hala Stavební firma plus
201943 Veselí nad Moravou‐Zámecká, přístaviště ŘVC
201944 Kuželov‐Zápotočí, Seničky, přeshraniční cesta k větrnému mlýnu, úsek T1 Swietelsky
201945 Sudoměřice‐Dolní štěpnice, výklopník, cyklostezka Swietelsky
201946 Javorník, Kuželov‐Hrachoviska, Rubanice, revitalizace údolní nivy Teplice Šumárník
201947 Rohatec‐Závodí, VTL GasNet
201948 Veselí nad Moravou‐Masarykova tř., hasičská stanice, kan. VHS Brno
201949‐01 Hodonín‐tř. Dukelských hrdinů, ul. Jarošova, optické propojení NetConnect
201950 Ratíškovice‐U Jezérka, TI pro výstavbu RD SYTYS
201951 Mikulčice‐K Boří, NN Perfect
201952 Čejč‐U Krčmy, LBC Obec Terezín
201953 Veselí nad Moravou‐Baťův kanál, úprava Povodí Moravy
201954 Čejkovice‐V Chalupách, kan. Obec Čejkovice
201955 Šardice‐U Hřiště, penzion Buštík
Seznam nesmluvních výzkumů:
1/19: Svatobořice‐Mistřín, RD Zálešákovi
2/19: Mutěnice, ul. Pelcova, RD Rylka
3/19: Dolní Bojanovice, RD Blaha
4/19: Věteřov, RD Strmiska
5/19: Šardice, RD Pechura
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6/19: Kyjov, ul. Něčická RD Jelínek
7/19: Hodonín, MŠ Družstevní čtvrť‐havárie
8/19: Šardice, RD Trávníček
9/19: Šardice, RD Harcová
10/19: Želetice, RD Dobeš
11/19: Vracov, RD Eifler
12/19: Dambořice, RD Matyáš
13/19: Čejkovice, RD Hřiba
14/19: Hodonín, ul. Legionářů, přístavba RD
15/19 Žarošice RD Kubín
16/19 Kozojídky RD Müller
17/19 Kozojídky RD
18/19 Kozojídky RD Tomečkovi
19/19 Žarošice RD Čudrnákovi
20/19 Věteřov RD Rejdová, Ustohal
Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Šmerda, J. 2019: Kozojídky‐Padělky, IS, kom. Obec Kozojídky (A‐201738). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Svatobořice‐Mistřín‐Josefíny, ZTV pro RD RD Hutaře (A‐201806). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Školní, kan. VaK Hodonín (A‐201902‐09). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2019: Mutěnice, ul. Vincence Bednáře. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A‐201923).
Kostrouch, F. 2019: Svatobořice – Mistřín. Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A‐201843).
Kostrouch, F. 2019: Josefov. Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
stavbě ČOV. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A‐201615).
Kostrouch, F. 2019: Hodonín, Masarykovo náměstí. Investorská nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A‐201857).
Negativní:
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Rumunská, vod. VaK Hodonín (A‐201902‐01). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Rumunská, kan. VaK Hodonín (A‐201902‐02). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Školní, vod. VaK Hodonín (A‐201902‐05). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Ostrovánky‐Nádědiny, vod. VaK Hodonín (A‐201902‐10). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Blatnička‐Mezková cesta, vod. VaK Hodonín (A‐201902‐11). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Bukovany‐Školní, vod. VaK Hodonín (A‐201902‐12). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Vinohradská, reko MS NTL GasNet (A‐201907). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Kuželov‐Padělky, polní cesta C4 Swietelsky (A‐201909). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Vnorovy‐Dolní, kom., chod. Obec Vnorovy (A‐201913). Nálezová zpráva o
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záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Vracov‐Padělky, hala Büsch Armaturen (A‐201915). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Nádražní, parkoviště Město Strážnice (A‐201916). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Vinohradská, NN EoN (A‐201917). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Vnorovy‐Pod Jazvinami, polní cesta HC8 Firesta (A‐201921). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Vracov‐Radniční, Záhumenská a Baráky, rek. kom., vod. Město Vracov (A‐201922).
Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Blatnice‐Pod Floriánky, kan. Obec Blatnice (A‐201926). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Věteřov‐intr., NN Šimíková Perfect (A‐201927). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Šardice‐Za Zicháčkovo, NN Pechura, Novotný, Strýček Perfect (A‐201928). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Bzenec‐Palackého, rek. STL plyn. GasNet (A‐201929). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Školní, rekonstrukce místní komunikace Swietelsky (A‐201930). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Za Drahami, hala PHSG (A‐201931). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Vacenovice‐Pod Kostelem, ZTI pro RD Obec Vacenovice (A‐201932). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Blatnička‐U Potoka (Kostela), NN Perfect (A‐201933). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Kyjov‐Svatoborská, přístavba skladu Kaufland (A‐201934). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Rumunská, oprava vozovky a chodníku Swietelsky (A‐201937). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Boženy Hrejsové, Dřevárka, cyklostezka Swietelsky (A‐201938). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Strážnice‐Boženy Hrejsové, hala Leros (A‐201939). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2019: Veselí nad Moravou‐Masarykova tř., hasičská stanice, kan. VHS Brno (A‐201948).
Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
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