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ROK 2020 A MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
V roce 2020 ovlivnila veškeré oblasti lidského života pandemie onemocnění covid-19 a vládní
opatření k zamezení šíření této choroby. Masarykovo muzeum v Hodoníně stejně jako jiné kulturní
instituce muselo původní plány přizpůsobit nastalé situaci a vykonávat své činnosti v rámci omezení
daných situací. Velký důraz byl kladen na ochranu zdraví zaměstnanců, spolupracovníků a návštěvníků.
Za stěžejní aktivity Masarykova muzea v Hodoníně v roce 2020 můžeme označit jednak soubor aktivit k připomenutí 170. výročí narození T. G. Masaryka a zejména dokončení projektu Vlastivědného muzea Kyjov. Na revitalizaci zámečku Vlastivědného muzea Kyjov a obnovu jeho expozic
muzeum získalo za vydatné spolupráce s městem Kyjov dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavební část projektu byla dokončena v předpokládaném termínu a téměř
bezproblémově již v roce 2019. Po časově a administrativně náročném výběru dodavatele pro nové
expozice Vlastivědného muzea Kyjov se v součinnosti s odbornými pracovníky muzea uskutečnily
práce na jejich realizaci, veřejnosti byly představeny 26. června roku 2020 pod názvem Museum
Pictum. V seznamu náhradních projektů programu IROP zůstaly žádosti o dotaci z roku 2018 na rekonstrukci vnitřních prostor a obnovu expozic Městského muzea Veselí nad Moravou a na rekonstrukci objektu pro potřeby nového depozitáře v Hodoníně, jímž by muzeum získalo moderní
a současným požadavkům odpovídající podmínky pro práci se sbírkovým fondem. Přes vysoké bodové ohodnocení (v případě depozitáře dokonce plný počet bodů) muzeum na dotaci nedosáhlo
z důvodu nedostatku finančních prostředků v příslušném opatření. Na podzim roku 2020 bylo vedení
muzea osloveno Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s nabídkou financí na oba projekty
z dodatečně navýšených finančních prostředků výzvy č. 76 IROP. Realizaci obou projektů schválila
Rada JMK, muzeum nabídku akceptovalo, aktualizovalo oba projekty (v případě projektu depozitáře
podána žádost o nové stavební povolení) a podalo na MMR žádost o změnu. Závěrečné rozhodnutí o
poskytnutí dotace muzeum v roce 2020 ještě neobdrželo. Muzeum má také připravenou projektovou
dokumentaci na sanaci vlhkosti a obnovu fasád zámečku Masarykova muzea v Hodoníně. Původní
záměr získat dotaci ve spolupráci s městem Holíč z programu česko-slovenské přeshraniční spolupráce INTERREG neumožnily podmínky posledních výzev. Zřizovatel vzhledem k technickému stavu zámečku vyčlenil finanční prostředky na realizaci těchto prací, projektová dokumentace byla na podzim
2019 aktualizována, avšak nový závazný ukazatel nakonec nebyl projednán v důsledku krize vyvolané
pandemickou situací a k realizaci akce zatím nedošlo. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, NKP stále
pokračují aktivity směřující k dalšímu zlepšení jeho stavu. Investor, jímž je Jihomoravský kraj, pokračuje v přípravě nového výběrového řízení na dodavatele nové expozice. Je připravena projektová
dokumentace redukce stávajícího parkoviště a vybudování nového odstavného parkoviště pro návštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP. V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace akce Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích, která řeší občerstvení návštěvníků památníku. Realizací těchto aktivit dojde k další kultivaci nejcennější centrální části areálu důležité
pro dosažení stavu adekvátního mezinárodnímu významu této národní kulturní památky.
Masarykovo muzeum v Hodoníně svou činností každoročně reaguje na významné historické
události spjaté s dějinami regionu, případně na výročí celospolečenského charakteru. Rok 2020 byl
věnován především 170. výročí narození nejvýznamnějšího hodonínského rodáka T. G. Masaryka.
K této příležitosti byl připraven komplexní program ve spolupráci s řadou institucí včetně města Hodonína. Jádro oslav se uskutečnilo v březnu před vyhlášením nouzového stavu, realizaci ostatních
připravených programů a speciálních aktivit situace omezila či neumožnila. Hodonínské pracoviště
uspořádalo na počest výročí úspěšnou autorskou výstavu Setkali se s Masarykem, v důsledku epidemiologické situace ji prodloužilo do 1. 11. Další plánované výstavy na hodonínském zámečku byly
zrušeny. Obdobně hodonínské pracoviště muselo reagovat i v budově se sálem Evropa, kde s jarním
nouzovým stavem byla ukončena výstava Lichtenštejnsko 1719-2019 (300 let knížectví uprostřed
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Na odborné části spolupracovali:
Mgr. Věra Colledani
Mgr. Gabriela Dreslerová, Ph.D.
Mgr. Peter Futák
Mgr. Blanka Pokorná
Mgr. Hana Sýkorová
PhDr. František Synek
Mgr. Jaromír Šmerda
a další odborní pracovníci muzea
Na ekonomické části spolupracovali:
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 8. 10. zasedal Poradenský sbor pro sbírkotvornou činnost z oboru historie a dne 6. 10. se uskutečnilo jednání Poradenského
sboru pro sbírkotvornou činnost v oboru etnografie. Celkově bylo na nákup sbírkových předmětů
v roce 2020 vynaloženo 180 745 Kč a za dalších 100 tis. Kč byl z dotace JMK zakoupen tkalcovský stav
pro potřeby Městského muzea Veselí n/M.

Nákup sbírkových předmětů v roce 2020
Rekapitulace celkového nákupu sbírek za rok 2020
Pobočka

Počet kusů

Kč

Dotace

Vl. zdroje

Kyjov

167

105 610

104 865

745

Veselí

11

135 000

135 000

Hodonín

61

40 135

40 135

celkem

239

280 745

280 000

745

Archeologické sbírky
V roce 2020 byly selektovány archeologické nálezy z 10 archeologických výzkumů, dále došlo k zisku
artefaktů předáním archeologických nálezů 19 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 muzejní povahy České republiky při Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MHO/002-0424/100002. 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. stupně 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 Mikulčicích 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.
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Přehled počtu sbírkových předmětů zapsaných v I a II. stupni evidence sbírek za rok 2020

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2020 - I. stupeň
stav k 1. 1. 2020 přírůstky v roce 2020 stav k 31. 12. 2020
obecné sbírky + fotofond
13 877
99
13 976
archeologie
6 192
14
6 206
Hodonín celkem
20 069
113
20 182
obecné sbírky
25 045
175
25 220
archeologie
17 185
4 236
21 422
Kyjov celkem
42 230
4 411
46 641
obecné sbírky
16 245
197
16 442
archeologie
28 654
0
28 654
Veselí celkem
44 899
197
45 096
MM celkem
107 198
4 722
111 920

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2020 – BACH
stav k 1. 1. 2020 přírůstky v roce 2020 stav k 31. 12. 2020
ob. sb. + fotofond
13 781
110
13 891
archeologie
1 152
385
1 537
Hodonín celkem
14 933
495
15 428
obecné sbírky
27 609
208
27 817
archeologie
3 136
0
3 136
Kyjov celkem
30 745
208
30 953
obecné sbírky
9 190
882
10 072
archeologie
831
0
831
Veselí celkem
10 021
882
10 903
MM celkem
55 699
1 585
57 284

Inventarizace sbírkových předmětů v roce 2020 - inventární čísla
obecné sbírky
archeologie
celkem
Hodonín
3 639
347
3 986
Kyjov
2 433
189
2 622
Veselí
943
2 158
3 101
celkem
7 015
2 694
9 709
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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 2020 bylo v Hodoníně zakonzervováno 212 ks sbírkových předmětů a 38 ks předmětů k výstavám. Také proběhla konzervace archeologických předmětů v počtu 28 ks a skládání a lepení keramiky
v počtu 11 krabic. V Kyjově bylo v roce 2019 zkonzervováno 229 ks sbírkových předmětů ze sbírek
Vlastivědného muzea Kyjov a Městského muzea ve Veselí nad Moravou, 9 ks předmětů
z archeologických výzkumů.
Mimo vlastní konzervátorské práce se konzervátoři ve spolupráci s autory výstav dle možností zabývají 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 2020 probíhalo zapůjčování a vypůjčování sbírkových předmětů s institucemi i soukromými
osobami. Základní přehled udává tabulka:

Zápůjčky a výpůjčky sbírkových předmětů v roce 2020
Zápůjčky
Výpůjčky
subjekty předměty
subjekty
předměty
Hodonín
3
391
7
165
Kyjov
1
20
5
110
Veselí
2
171
1
60
Celkem
6
582
13
335
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 2020 půjčili sbírkové předměty
1. Husitské muzeum v Táboře
2. Muzeum Českého krasu, Beroun
3. Zámek Liteň
4. Město Ždánice
5. Slovenské národné múzeum v Martině
6. Vlastivědné muzeum Kyjov
7. Česká republika – Ministerstvo obrany
Celkem

18
8
16
35
26
24
38
165 kusů
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Instituce, kterým jsme v roce 2020 půjčili sbírkové předměty
1. Muzeum Brněnska
2. Muzeum romské kultury, Brno
3. Regionální muzeum v Mikulově
Celkem

3
15
373
391 kusů

VESELÍ
Instituce, od kterých jsme si v roce 2020 půjčili sbírkové předměty
1. Orel jednota Milotice
Celkem:

60 kusů
60 kusů předmětů

Instituce, kterým jsme v roce 2020 půjčili sbírkové předměty
1. NÚLK Strážnice
2. Univerzita Palackého v Olomouci
Celkem:

1 kus
170 kusů
171 kusů předmětů

KYJOV
Instituce, od kterých jsme si v roce 2020 půjčili sbírkové předměty
1. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
2. Regionální muzeum v Mikulově
3. Slovenské národné múzeum Bratislava
4. Muzeum JAK v Uherském Brodě
5. Národní muzeum Praha
Celkem:

30 kusů
1 kus
51 kusů
27 kusů
1 kus
110 kusů předmětů

Instituce, kterým jsme v roce 2020 půjčili sbírkové předměty
1. Muzeum Brněnska
Celkem:

20 kusů
20 kusů předmětů

2. PREZENTACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně a jeho pobočky v Kyjově, Mikulčicích a ve Veselí nad Moravou nabízejí ve svých prostorách možnost navštívit stálé muzejní expozice, a kromě toho pořádají ve svých
prostorách tematické výstavy. Prezentační činnost všech pracovišť muzea v roce 2020 zásadním způsobem ovlivnila pandemie onemocnění covid-19.
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 historii Masarykova rodného města Hodonína. Expozice trvá 23 let, i proto se jeví potřebná její kompletní
modernizace.
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Stálá expozice Vlastivědného muzea Kyjov
V roce 2020 byly po ukončení projektu Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném
muzeu Kyjov otevřeny nové stálé expozice pod souhrnným názvem Museum Pictum. V úvodu je
představena fauna žijící ve zdejších biotopech (rybníky, lesy, vinice). Historická část, věnovaná dějinám Kyjova od 16. století do období mezi světovými válkami, zdůrazňuje hlavně specifika jedinečná
pro Kyjov – např. ukázka knih z piaristické knihovny obsahující světové unikáty, doklady spolkové
činnosti nebo část významného fondu militarií z bývalého Muzea odboje v Kyjově. Archeologická
expozice přitažlivě prezentuje výjimečný nález langobardského pohřebiště, unikátního i v širším evropském kontextu. Etnografickou část uvádí scéna z jízdy králů ve Skoronicích s videoprojekcí dokumentující průběh tohoto lidového obyčeje zapsaného na seznamu Mistrovských děl ústního
a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Ukázáno je hned několik krojových typů z oblasti Kyjovska
i Ždánicka, hospodářské nářadí a další předměty používané v rámci hospodářského nebo zvykoslovného roku. Bohaté tematické databáze s obrazovým i audiovizuálním obsahem jsou plnohodnotnou
součástí celé expozice. Vizuální zpracování expozice je živé, barevně odpovídající jedinečnému slováckému koloritu. Ve spojení s interaktivitou zasazenou přirozeně do scénáře vytváří hravé, návštěvníkům přátelské prostředí. Expozice je vybavena dvojjazyčnými texty (Č/A) a texty v Braillově písmu.
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 zámku, doklady o činnosti cechů, obrazy, keramiku, lidový nábytek, mince či rukodělné výrobky. Národopisná část sbírky dokumentuje tradiční technologii zpracování surovin pro výrobu textilií a jejich využití při výrobě lidového oděvu. Jsou zde představeny čtyři základní krojové typy z Veselí nad Moravou
a nejbližšího okolí (veselský, ostrožský, strážnický a horňácký). V lednu 2018 byla podána žádost o
dotaci z IROP na realizaci nové expozice, která by měla nahradit současnou expozici, fyzicky i morálně
již zastaralou, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v daném opatření byl projekt evidován
v seznamu náhradních projektů. V roce 2020 byla muzeem se souhlasem Rady JMK akceptována nabídka financí z dodatečně navýšených finančních prostředků výzvy č. 76 IROP. Závěrečné rozhodnutí
o poskytnutí dotace muzeum v roce 2020 ještě neobdrželo.
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, Velkomoravská zbrojnice, Velkomoravská klenotnice, Velkomoravské písemnictví, v nabídce jsou i další programy, které jsou podle potřeb inovovány, celoročně jsou pořádány krátkodobé tematické výstavy
v galerii pavilonu I.
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Přehled výstav a jejich návštěvnost v roce 2020:
Název výstavy
HODONÍN 850 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O HODONÍNSKÉM HRADU
SETKALI SE S MASARYKEM - k 170. výročí narození T. G. M
TAJEMNÝ SVĚT KELTŮ
RUSKÁ REVOLUCE 1917-1920 LET OD KONCE OBČANSKÉ
VÁLKY
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Hodonín - zámeček celkem
LICHTENŠTEJNSKO 1719-2019 (300 LET KNÍŽECTVÍ UPROSTŘED EVROPY)
KRÁSY SOUSTRUŽENÉHO DŘEVA
PRO MALÉ A VELKÉ DĚTI
Hodonín - Národní třida celkem
BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ
SVĚT KOSTIČEK
NONSENS
POSLECHNĚTE MORF UKRUTNÝ
SKLENĚNÝ SVĚT VÁNOC
Expozice Museum Pictum
Kyjov celkem
VÝSTAVA KOČÁRKŮ
VESELSKÉ CECHY A ŘEMESLA
RETROVÝSTAVA
LOUTKY (prodlouženo do 30. 3. 2021)
Expozice Od Doubravy po Javořinu
Veselí nad Moravou celkem
KRÁSY MIKULČICKÉ PŘÍRODY
TICHO VE VĚTRU VALŮ
ČLOVĚK A VÍRA IV
ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ
PROMĚNY HRADIŠTĚ 2007 – 2020
Slovanské hradiště v Mikulčicích celkem

od

do

návštěvnost

1. 1.
28. 2.

2. 2.
1. 11.

1. 1.
1. 1.

31. 12.
31. 12.

130
1 440
zrušeno
přesunuto na
rok 2021
452
2 022

1. 1.
3. 7.

15. 3.
31. 12.

1. 1.
1. 1.
2. 3.

31. 12.
9. 2.
31. 12

26. 6.
1. 1.
1. 1.
11. 5.

31. 12.
31. 12.
1. 3.
9. 9.

21. 9.
1. 1.
1. 1.
25. 2
1. 3.
13. 6.
1. 8.
15. 9.
1. 1.

31. 12.
31. 12.
31. 12.
29. 2
12. 6.
31. 7.
14. 9.
12. 10
31. 12.

182
366
zrušeno
597
71
1 855
zrušeno
zrušeno
zrušeno
1 527
3 453
311
196
zrušeno
73
384
964
58
453
892
1351
82
2836

Putování výstavy soutěžních prací Čarovné barvy země se z důvodu epidemiologické situace neuskutečnilo.
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3. INTERPRETACE VČETNĚ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI
Pracovníci muzea každoročně připravují bohatý doprovodný program, který zahrnuje široké spektrum akcí od doprovodných programů k výstavám, přednášky, odborné služby pro školy
i veřejnost, semináře atd. V roce 2020 však epidemiologická situace umožnila uskutečnění jen jeho menší část.
Hodonín
1. Hodonín 850 let od první písemné zmínky o hodonínském hradu – pro výstavu z roku 2019
věnovanou prvním písemným zmínkám o hodonínském hradu byl vytvořen doprovodný program
ve formě módního koutku s dobovým oblečením, zbraněmi a přilbami, dále výtvarného koutku s
tematickými omalovánkami, kvízy a bludištěm, tvoření vlastní korunky nebo kostry ze špilek do
uší, skládání středověkých kachlů. K vidění byly vzácné listiny, dochované dobové fotografie,
modely hradu a archeologické nálezy.
2.

Jak se vařilo středověké pivo – beseda Karla Zykmunda s řízenou degustací v rámci
doprovodného programu k výstavě Hodonín - 850 let od první písemné zmínky o hodonínském
hradu, ve spolupráci s pivovarem Křikloun.

3. Setkali se s Masarykem - k 170. výročí narození T. G. M. – byl vytvořen program ve formě
vybarvení obrázků a omalovánek s Masarykovskou tematikou, obrázky s českou státností,
doplňování slov a znalostí české a slovenské státní hymny, dále kvíz o znalostech státní vlajky
(barva, vyvěšení apod.), přiřazování obrázků k názvům (státní symboly), srovnávání cen potravin
a služeb v roce 1918 a 1928, platy zaměstnanců v porovnání s nynější dobou, jak vypadaly české
peníze, poskládání obrázkových příběhů ''Milan Rastislav Štefánik'', ''Edvard Beneš'', ''28. říjen''
a ''Tomáš Garrigue Masaryk'', znalost českých a slovenských výrazů, přiřazování obrázku 10.
osobností, které se s Masarykem setkaly, jejich jména a povolání, poskládání mapy ČSSR. V rámci
výstavy se uskutečnily i dny otevřených dveří a to 7.3., 13.-14.9., 28.9.
K výstavě bylo v rámci účelové dotace pořízeno několik reklamních a propagačních materiálů. Ty
sloužily k propagaci samotné výstavy a k akcím, které se konaly v roce 2020. Z dotace byl pořízen
tištěný rodokmen T.G.M., život v datech T.G.M., několik druhů záložek, dřevěné tužky s logem
muzea a výročí narození 170 let, placky s logem muzea a výročí narození 170 let a čepice
Masaryčka, které následně doplnily vybavení muzejních kufříků.
Výstava byla průběžně prodlužována až do 1. listopadu 2020 z důvodu uzavření muzea kvůli
pandemii covid-19. K výstavě měla proběhnout v říjnu náhradní muzejní noc, která byla zrušena
z téhož důvodu. Na výstavu byly zapůjčeny předměty z Muzea Českého krasu v Berouně, ze
zámku Liteň, Společnosti Otokara březiny, Husitského muzea v táboře, Vojenského historického
ústavu v Praze, z Galerie výtvarného umění v Hodoníně, ze Slovenského národního muzea
v Bratislavě a Slovenské národní knihovny
4. Den otevřených dveří k 170. výročí narození T. G. M. - v rámci dne otevřených dveří byla
zpřístupněná stálá expozice T.G.M. a výstava ''Setkali se s Masarykem'' zdarma. Komentované
prohlídky s průvodkyněmi v expozici. Pro nejmladší byly nachystány v každé místnosti stálé
expozice muzejní kufříky naplněné různými úkoly. V rámci dne proběhlo i setkání potomků
Masarykovy rodiny a klavírní vystoupení žákyně ZUŠ Hodonín. Akce se zúčastnil i předseda senátu
Miloš Vystrčil.
5.

Lichtenštejnsko 1719-2019 – jako doprovodný program pro tuto výstavu byly vytvořeny
omalovánky vztahující se k Lichtenštejnsku, mapy, vlajky, erb, puzzle, tvorba vlastní bílé paní,
audiovizuální projekce na tabletu a obrazovce o Lichtenštejnsku a rodu Lichtenštejnů.
Doprovodný program byl připraven s Liechtenstein Landesmuseum Vaduz. Muzeum dodalo
propagační materiály a film, který ukazuje Lichtenštejnsko v krátkém pětiminutovém filmu. Dále
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pomohl s materiály na doprovodný program správce lichtenštejnského zámku ve Wilfersdorfu
pan Hans Huysza, který poskytnul množství propagačního materiálu.
6. Krásy soustruženého dřeva – kromě omalovánek pro nejmenší byla připravena také ukázka 7
druhů dřeva a návštěvníci si tak mohli hmatem vyzkoušet povrch dřeva a čichem zkusit vůni
typických i netypických dřev, znalost jednotlivých druhů stromů a přiřazení správných názvů, děti
měly možnost si pomocí ostrouhaných materiálů z pastelek nazdobit stromeček, který byl
natisknutý na tvrdém papíře, dále úkol ve formě různých druhů řemesel na kartičkách v
obrázkové formě a k nim děti přiřazovaly názvy řemesel, jaké nástroje používá truhlář v dílně,
bludiště, dokreslení druhé půlky různých druhů stromů (koordinace rukou), jaké znaky využívali
řemeslníci ve svých erbech.
7. Komunikace se školami - průběžná aktualizace kontaktů, 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. Vzhledem k pandemii
koronaviru a následnému uzavření škol, muzeum žáci nemohli navštěvovat. Pro žáky a studenty
byl ovšem vytvořen doprovodný program s úkoly ve formě pdf a jpg ke stažení na webových
stránkách. Většinou se jednalo o úkoly vytvořené k výstavám, které v muzeu probíhaly bez účasti
návštěvníků a dětí ze škol.
8. Editace webových stránek – 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 roce 2020 byly vzhledem k situaci pandemie covid-19 často
upravovány na webových stránkách a Facebooku informace k výstavám a akcím, jejich rušení
nebo odklad na rok 2021, o otevírací době atd.
9. Propagace – v roce 2020 pokračovala spolupráce s projektem Objevuj památky (OP) formou
emailové komunikace z důvodů pandemie covid-19. Na Facebooku OP, webu OP a tipu na výlet
byly zveřejňovány informace o akcích a novinky z muzea. Informace o akcích muzea byly
průběžně zasílány do Domu Kultury Hodonín, každý měsíc probíhalo zasílání informací
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 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. Výtvarnici byly poskytovány
podklady pro muzejní čtvrtletník. Nově byl založen muzejní Instagram. Také byla zajištěna
reklama na Masarykovo muzeum v Hodoníně u křižovatky na Velkomoravské ulici (nasvícená
vitrína).
10. Dny otevřených dveří spojených s připomínkou československé státnosti – pro návštěvníky byly
připraveny doplňující úkoly a kvízy ve formě několika muzejních kufříků (v každém kufříku 1,2-3
úkoly k československé státnosti a osobnosti prvního československého prezidenta a úkoly
vztahující se k historii města Hodonína) rozložených v expozici T.G.M. a na magnetických tabulích
rozmístěných před stálou expozicí. Tyto aktivity proběhly ve dnech 7. března a 28. září.
11. Den seniorů – umožněn přístup do expozice T.G.M. a na výstavu Setkali se s Masarykem a také do
budovy sálu Evropa na výstavu Krásy soustruženého dřeva zdarma. Z důvodů pandemie covid-19
neproběhl Den seniorů v klasickém provedení, jako tomu bývalo v jiných letech, například
přednášky.
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Mimo PHÚ:
V rámci projektu Archeologické léto, který připravily Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně
ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně, proběhly komentované prohlídky pravěkého
hradiska ve Věteřově a středověkého tvrziště u Nechvalína. Ve dnech 21.7. a 1.8. 2020 se čtyř
prohlídek zúčastnilo celkem 158 osob.
Hodonín – přednášková činnost
1. Komentované procházky městem – prohlídky pro veřejnost s vybranými historickými
zajímavostmi, ve spolupráci se SOkA Hodonín - v září a říjnu 2020 proběhly tři komentované
prohlídky formou procházky městem zakončené výstupem na radniční věž. Komentovaných
prohlídek se zúčastnilo celkem 95 lidí.
2. Noční komentované prohlídky expozice T. G. Masaryk a rodný kraj k 170. výročí narození T. G. M.
- komentovaná prohlídka ve spolupráci s ochotnickým souborem Svatopluk a ZUŠ se uskutečnila
28. srpna 2020.

Hodonín – sál Evropa
1. Tradiční akce sálu Evropa (Koncerty v cyklu hudebních čtvrtků, Vítání jara s..., popř. Jazzové
královny, Sejdeme se v Evropě...) – z důvodu pandemie bylo možné uspořádat jen jeden koncert
z cyklu Hudebních čtvrtků v únoru 2020.
2. Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje a Města Hodonína aj. subjektů - pro město
Hodonín byla zajištěna akce Veřejné fórum (23. 9. 2020). Ostatní akce města Hodonína nebo
Krajského úřadu Jihomoravského kraje byly postupně rušeny.
3. Spolupráce s dalšími pracovišti muzea
Předváděcí akce k výstavě Řemesla – krásy dřeva - uskutečněna jen akce „Setkání soustružníků“,
která se konala 12. září 2020.
4. Technické zajišťování akcí objednavatelů a pronájmy - uskutečnily se pouze akce na počátku roku
2020.
5. Správa budovy sálu Evropa - během roku 2020 probíhaly revize a jiné úkony a kontroly spojené se
správou budovy. Byly zároveň vedeny revizní správy a prováděn dohled nad dodržováním zásad
PO a BOZP. Závady byly zapisovány a pravidelně odstraňovány. Smluvně pak byly řešeny větší
opravy či nutné opravy.

Přehled akcí v sále Evropa v kalendářním roce 2020
V průběhu roku 2020 bylo možné zajistit jen minimum plánovaných akcí. Akce byly objednavateli
ve velkém rušeny, přestože byly do poslední chvíle plánovány. V rámci možností pak bylo možné
zrealizovat pouze zlomek plánovaných akcí:
Ples hasičů (1. 2. 2020)
Československý ples (8. 2. 2020)
Hudební čtvrtek (13. 2. 2020)
Africké trhy (29. 2. 2020)
Divadelní představení Ochotnického souboru z Dolních Bojanovic (12. 3. 2020)
Africké trhy (31. 5. 2020)
Setkání soustružníků (12. 9. 2020)
Veřejné fórum (23. 9. 2020)
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Kyjov
1.

Muzejní blešák - 23. 2., 359 návštěvníků

2.

Adventní program v muzeu - neuskutečnil se, kromě poslední adventní neděle – Betlémské
světlo 20. 12. 2020. Návštěvníci měli možnost si přijít pro betlémské světlo, které do Kyjova
přivezli skauti. Akce se uskutečnila ve spolupráci se Skautským střediskem Kyjov. Akce byla
přichystaná za zvýšených hygienických podmínek ve venkovních prostorách.

Kyjov - přednášková činnost
Vzhledem ke koronavirové situaci se přednášky neuskutečnily stejně jako plánované kulturněvýchovné programy. Odborní pracovníci uskutečnili v rámci slavnostního otevření nových stálých
expozic komentované prohlídky ve svých odděleních expozice.

Veselí nad Moravou
Stejně jako na jiných pracovištích i ve Veselí nad Moravou byly akce pro veřejnost včetně
přednášek postupně rušeny v důsledku epidemiologické situace.
1.

Spolupráce s Veselským kulturním centrem při přípravě dětských zpěváků
-

leden - březen, členství v odborné porotě při výběru dětí, nácviky, přepis zvukových
záznamů pro práci na zpěvníku lidových písní - akce v březnu zrušena (Trachtulec)

-

zkoušky a nácvik obnoveny od začátku září, včetně korektur zpěvníku - byla realizována
27. září 2020 - zpěvník vydán (Trachtulec)

2. V souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací byla většina akcí zrušena nebo velmi
výrazně omezena – jedna z plánovaných výstav (Retrovýstava) byla úplně zrušena a ostatní
byly v maximální možné míře prodlouženy:
•

VÝSTAVA KOČÁRKŮ – pro návštěvníky byly připraveny omalovánky s motivem
kočárků a panenek, vystřihovánky panenek s návodem na sestavení pohyblivých
částí, speciální šablony na kreslení (panenky, oblečky, …)

•

VESELSKÉ CECHY A ŘEMESLA – výstava byla realizována ve spolupráci s panem
Vladimírem Grošem, pro návštěvníky byly nachystány omalovánky s motivem
pečetí veselských cechů, připraven jednoduchý kvíz

•

LOUTKY – výstava vznikla ve spolupráci se spolkem Orel jednota Milotice – každá
vitrína byla upravena do podoby scény z našich národních pohádek – pro
návštěvníky byly nachystány omalovánky s pohádkovými motivy, speciální
šablony na kreslení (pohádkové motivy)

3. Ve spolupráci s Českou televizí byl pro Křesťanský magazín (vysíláno v neděli 3. 1. 2021)
připraven program o prvním brněnském biskupovi Matyáši Františkovi hraběti Chorynském
z Ledské (Futák)
Veselí nad Moravou – přednášková činnost
1. Dějiny města Veselí nad Moravou – přednáška - prezentace o historii veselského zámku vedenou Mgr. P. Futákem 26. 6. 2020 pro čtvrté třídy Církevní základní školy Veselí nad Moravou; byly vytaženy z depozitáře předměty pocházející ze zámku a po přednášce opět uloženy
do depozitáře na své místo; jednalo se o hračky, jídelní servis a vybavení interiéru
2. Biskup Matyáš Chorynský a založení brněnského biskupství – online přednáška v Diecézním
muzeu v Brně – zveřejněna na youtube kanálu Diecézního muzea (Futák)
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Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
1. Průvodcovské služby
1.1. Hlavní návštěvní sezóna, poskytování služeb
60. návštěvní sezóna se radikálně odlišovala od všech předchozích vlivem pandemie onemocnění
Covid-19 a opatření vlády k zamezení šíření této nákazy. Sezóna byla zahájena 11. května 2020
s určitými omezeními (skupiny jen do 15 osob), která byla rozvolněna 3. června (skupiny až 25
osob), koncem června normální počet 45 osob. V souladu s vládními opatřeními byla lávka přes
řeku Moravu (zelená hranice) uzavřena až do 3. června. Nouzový stav přinesl ztrátu především
v rovině spolupráce se školami. Všechny plánované a připravené akce pro školní děti a mládež byly zrušeny, školní zájezdy se nekonaly. Propad na tržbách (vstupné a prodej suvenýrů) byl ve srovnatelném období (první měsíce sezóny) s rokem 2019 přes 287.500 Kč. Od začátku roku 2020 do
30. 9. navštívilo hradiště podle kamerové evidence a průběžně vedené statistiky téměř 47 808
hostů. K vysoké návštěvnost přispívala trvalá mediální aktivita a zvolený náročný systém propagace památníku na více úrovních.
V průběhu podzimní části sezóny 1. 10. – 17. 10 byla návštěvní sezóna včetně poskytování služeb
limitovaná opětovným vyhlášením nouzového stavu (zákaz návštěv muzeí od 12. 10). V počátku
měsíce října byl povolený počet návštěvníků koordinován předběžnou telefonickou rezervací.
1.2. Zimní návštěvnický program (od 2. 1.– 31. 03. a 1. 11. – 20. 12.)
Koordinátorem byl připraven pořad Nokturno pod věží (28. února), který navázal na finále soutěže
Velkomoravská olympiáda. Výběr z fejetonů Františka Synka četl dr. Josef Navrátil. Pořad byl doprovázen hudbou (cimbál) a zpěvem.
Zimní návštěvnický program v termínu 18.11. – 20. 12. nebyl realizován z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

2. Expozice, výstavy
Několik let chybí expozice v návštěvnickém centru, negativní hlasy byly upozaděny vzhledem
k uzavření instituce pro návštěvníky z důvodu pandemie onemocnění covid-19, nicméně návštěvníci vnímají tuto absenci jako problém a ochuzení sdělovaných informací. Památník v rámci svých
možností poskytuje investorovi, jímž je Jihomoravský kraj, potřebnou součinnost. V listopadu a
prosinci to bylo zajištění součinnosti při zadávání výroby kopií a při spolupráci s mikulčickým pracovištěm brněnského archeologického ústavu.
Expozice v pavilonu II (opravy, údržba)
Stálá expozice v pavilonu II měla v minulém roce 12 let. Pravidelnou údržbou a opravami je
v dobrém technickém stavu. Od doporučené výměny dataprojektorů bylo koncem roku 2019 doporučeno připravit plán celkové rekonstrukce světelného vybavení a technické obměny vč. úpravy
PC programu. Plán rekonstrukce byl zpracován a konzultován s odborným pracovníkem, který
technickou část expozice v roce 2008 stavěl. Práce i technika byly naceněny a finanční prostředky
byly nárokovány na rok 2021.
Experimentárium v pavilonu I (využití programů, vč. modelu)
Tematické programy (VM šatna, VM zbrojnice a VM pokladnice) byly plánované a připravené
k užívání v programové činnosti dle požadavků učitelů a jejich vyhodnocení je součástí hodnocení
práce se školními skupinami.
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Tematické výstavy v Galerii pavilonu I
(i přes nouzový stav a dočasné uzavření muzea) byly uspořádány v galerii pavilonu I následující
tematické výstavy:
25.02. – 29.02. Krásy mikulčické přírody (fotografie Františka Synka, součást Nokturna pod věží)
01.03. – 12.06. Ticho ve větru Valů (kresby Hany Olivové)
13.06. – 31.07. Člověk a víra IV (fotografie z duchovního prostředí)
01.08. – 14.09. Čarovné barvy země (ohlédnutí za desetiletím soutěže (H. Novotná)
15.09. – 20.10. Proměny hradiště 2007 – 2020 (textové a fotografické ohlédnutí Františka Synka)
Návštěvnost výstav je shodná s počtem hostů vystupujících na vyhlídkovou věž. Letošním bonusem se stal volný vstup na věž pro každého platícího návštěvníka. Návštěvnost výstav se tedy velkou měrou může shodovat se statistikou platících návštěvníků v daných obdobích.

3. Soutěže
Čarovné barvy země, malířská soutěž
Zahájení jubilejního X. ročníku Malířské soutěže pro děti a mládež proběhlo úspěšně ve stanoveném termínu 16. října 2019, přihlašování do soutěže obsahovalo novinku - dosavadní limit počtu
přihlášených škol nahradil limit prací za každou kategorii (tzv. naplněnost kategorií). Díky tomu se
počet přihlášených škol vyšplhal výše - na číslo 41. Toto navýšení se pak ukázalo jako klíčové, že
vůbec mohl ročník proběhnout a tento způsob přihlašování budeme používat i nadále. Ve sledovaném kalendářním roce 2020 proběhlo v souvislosti s koronavirem minimum z plánovaných akcí:
jediný seminář, který se podařilo realizovat 16. ledna 2020 v prostorách Sálu Evropa s účastí 9 pedagogů. Další vývoj už neblaze ovlivnila opatření v boji s šířícím se koronavirem. Na zhlédnutí výběru prací IX. ročníku na znojemské základní škole měli návštěvníci pouze 6 dní od instalace výstavy do uzavření škol. Zavřené školy znamenaly pro velkou většinu účastníků přihlášených do X. ročníku nepřekonatelnou překážku v kolektivní tvorbě obrazů do soutěže v původním termínu odevzdání prací do 30. 4. 2020. S přihlášenými pedagogy byla situace v několika obdobích konzultována telefonicky, emaily i osobně. Z původních 3 ústupových scénářů posunujících termíny odevzdání prací, hodnocení a slavnostního vyhlášení vítězů, bylo nakonec postoupeno k realizaci nejzazších termínů v druhém pololetí roku 2020. Přesto, že někteří žáci do škol nastoupili v průběhu
měsíce května, nebyla jich většina, a navíc při výuce za zpřísněných podmínek bylo akcentováno
především učivo a výtvarná výchova se ve zbytku školního roku již nevyučovala vůbec.
Konečný itinerář zahrnoval také možnost odhlásit svoji školu z účasti v soutěži do 30. 6. 2020, čehož využilo 17 škol z původních 42 přihlášených, pedagogové zbylých škol předeslali odevzdání
méně prací, nakonec ale mnozí z nich nemohli odevzdat práce vůbec. Nakonec soutěžilo 15 škol
pouze z Jihomoravského kraje, které přihlásily celkem 36 obrazů (12 v I. kategorii, 8 ve II. kategorii, 11 ve III., 0 ve IV. a 5 v V. kategorii). Zasedání odborné poroty bylo také ovlivněno onemocněním covid-19 u organizátorky, přesto proběhlo v termínu 15. října 2020. Od slavnostní akce
s vyhlášením výsledků bylo nakonec upuštěno zcela a ceny byly předány osobně přímo na školách
v prosinci 2020.
Zatímco nebylo možno realizovat v nouzovém stavu plánované semináře, výstavy, ani tvorbu do
nového ročníku soutěže a bylo nutno stornovat předjednané účinkující na termín slavnostního vyhlášení vítězů v červnu, objevil se prostor pro plánování výstavy ohlížející se za desetiletím soutěže. Byly vytipovány nové lokality, kde s pomocí výstavy bude propagována soutěž na další místa
(např. Vsetín - knihovna, Zlín - gymnázium, Skalica - knihovna).
Práce byla také přesměrována na inovaci v lektorování výtvarné techniky malby přírodními jíly. Byl
sepsán námět a scénář na jednoduchý video návod na základní pojivo a jeho propojení s jíly a byl
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získán souhlas od autorky výtvarné techniky, prof. Ireny Ráček. V prosinci byl tento „tutoriál“ amatérsky natočen a sestříhán jako nouzová varianta suplující nerealizované výtvarné semináře.
Vyhlášení nového ročníku proběhlo netradičně zároveň se zveřejněním vítězů tiskovou zprávou
JMK 23. října 2020. Od té doby je možno se přihlašovat do XI. ročníku soutěže prostřednictvím
webového formuláře. Plánované podzimní výtvarné semináře musely být zrušeny, stejně jako výstava výtvarných prací na Slovanském hradišti v Mikulčicích a na ni navazující výstava na Krajském
úřadě JMK z důvodu pandemie. Jako náhrada proškolení pedagogů na výtvarných seminářích bude v tomto ročníku uznáno zhlédnutí „tutoriálu“ o výtvarné technice a vyplněný krátký dotazník o
seznámení se se základními pravidly soutěže danými Podmínkami XI. ročníku. Sadu hliněných
pigmentů, která je vydávána pro tvorbu při seminářích, budeme rozesílat na žádost přihlášených
pedagogů poštou.
Dějepisná olympiáda (VI. roč.) – organizační příprava a finále (28.02.)
Byl realizován 6. ročník Velkomoravské olympiády. Finále se uskutečnilo jako poslední větší akce,
na níž se ještě mohly potkávat žáci různých škol. Bylo realizováno 28. února 2020 s účastí 58 žáků
z 12 škol.
O Mojmírův poklad - soutěž pro děti ZŠ (4 x během sezóny)
V roce 2020 realizována pouze jednou pro žáky ZŠ Hodonín Vančurova (46 žáků).

4. Klub přátel památníku
Průběžná spolupráce s členy Klubu přátel Slovanského hradiště v Mikulčicích, jejichž počet dosáhl
čísla 222 a v roce 2020 byly zaregistrovány 4 nové přihlášky, se nesla v omezené rovině zasílání aktuálních informací, nemnoha tiskových zpráv a pozvánek na připravované akce.
Počátkem měsíce prosince byli členové Klubu osloveni novou vedoucí formou emailu, kde byla
rovněž připojena i pobídka o názory na pojetí fungování tohoto klubu. Z oslovených členů reagovalo 13, z nichž dva členové nabídli formu spolupráce a další dva navrhli rozšířit současnou formu
o vytvoření livestreamu, přemístění komunikace členské základny Klubu přátel památníku Mikulčice přes sociální sítě (Facebook, Instagram apod.).
4. 1. Ustavení a činnost Dětského klubu kamarádů SHM (průběžně)
Byl vypracován rozšířený námět Dětského klubu kamarádů SHM. Do koncepce se významně promítnul také nouzový stav ve školství v souvislosti s pandemií. Můžeme říci, že dovednosti komunikace pedagogů s žáky na dálku, které byli pedagogové plošně nuceni si osvojit, budou využity pro
ustavení i činnost Dětského klubu kamarádů památníku.
Rozšířený námět tak stále pracuje s databází pedagogů a nadaných žáků navázaných především na
finálová kola Velkomoravské olympiády a potřebou dále s talentovanými žáky soustavně komunikovat a pracovat. Námět kromě elektronicky zadávaných úkolů a zprostředkování interaktivních
studijních materiálů s pevně stanovenými časovými horizonty zahrnuje ale také setkávání členů
klubu na akcích na půdě památníku nejméně 2x ročně.
V přípravném týdnu školního roku byla navštívena spolupracující základní škola v Břeclavi, kde byl
záměr konzultován s pedagogy i žačkami, které přišly do školy pomáhat. Byly sesbírány první
emailové adresy zájemkyň o členství v tomto klubu.
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INTERPRETACE, PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

1. Základní přednášky pro veřejnost a školy
Slovanské hradiště; současnost a výhledy
Připravená prezentace na výše uvedené téma nebyla v uplynulém roce prezentována. Část
tématu odezněla v rámci představení projektu Odboru místního rozvoje JMK – odd. cestovního
ruchu (11. září) propagace Archeoparku Mikulčice – Kopčany.
Stará a Velká Morava; Slované na Moravě
Přednáška na výše uvedené téma bylo v uplynulém roce využito při besedě se školní mládeží účastníky finále dalšího ročníku Dějepisné olympiády Velká Morava a sv. Cyril a Metoděj dne 28.
února.
Velkomoravská zbrojnice (dle požadavků škol)
Lektorovaná aktivita zahrnující krátký film a besedu o ozbrojených složkách Velké Moravy
s představením jednotlivých částí zbroje s praktickými ukázkami byla ve sledovaném období realizována 3x.
Velkomoravská šatna
Ve sledovaném období byla tato interaktivní beseda realizována 2x v plném rozsahu za použití všech vynikajících rekvizit a 2x v redukované podobě ve formě výjezdu na půdě základní školy.
2. Přednášky Klubu přátel
Přednášková činnost nebyla v tomto roce z důvodů vládních omezení naplněna.
Absenci přednášek zčásti nahradili členové Kmenového svazu Styrke, kteří v rámci svého představení života v raném středověku podávali ucelené informace o oblečení, řemeslech, bydlení a
zbraních, bojových dovednostech a vojenství v časech Velké Moravy.
3. Pohádka O princezně Dobroslavě (celkem 9x během sezóny v pondělí)
Ve sledovaném období byl program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ realizován pouze 2x a to výjezdově
na půdě školní družiny.
4. Stati o činnosti SHM pro kroniku a zpravodaj Mikulčic
Informace pro místní zpravodaj a kroniku nebyly v posledních letech (i v souvislosti se změnou nových pracovníků pro tuto činnost) žádány. Částečně byly nahrazeny vkládáním dat a informací o činnosti na památníku do nové obecní webové prezentace místních akcí v kultuře. Poskytováním dat byl pověřen koordinátor provozu. Domluvena spolupráce s kulturní referentkou
obce Mikulčice o zasílání přehledu připravovaných akcí SHM do místního zpravodaje a možnosti
využití vývěsné tabule obce i pro akce SHM.
5. Zpracování zpráv a článků příspěvků do časopisů a novin (průběžně)
Spolupráce pobočky se zástupci médií byla (i přes omezení) trvale aktivní a soustředila se na
základní informace o možnostech návštěvy přírodního areálu hradiště a objektů v exteriérech i
během nouzového stavu. Základem byly informace o provozu v době omezení (např. o počtu návštěvníků v provázených skupinách) a velmi omezeně se týkala několika připravených a realizovaných akcí. Pracovníkům médií bylo odesláno 13 tiskových zpráv.
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KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

V roce 2020 byly v areálu zrealizovány následující akce:
1. Nový rok na mikulčických Valech
Hradiště netradičně - zimní program (18. 01.)
V roce 2020 bylo upuštěno od modelu akce s živým vystoupením dětských souborů,
a to z důvodu jejich odpočinku po adventních akcích pro veřejnost. V tento den byl zpřístupněn
památník ve spolupráci s obcí Kopčany (SK) a tamním pracovištěm Záhoráckého muzea Senica. To
zajistilo v den akce otevření kaple sv. Markéty, čehož mnozí návštěvníci rádi využili. Pokladní systém zaevidoval 108 osob.
2. 1. Pravoslavná CM pouť (23. 5.)
Pravidelná Cyrilometodějská pouť se svatou liturgií se uskutečnila v omezeném počtu duchovních
a poutníků (dle vládních nařízení) v prostorách replik základů III. mikulčického kostela – baziliky.
Duchovní slavnost měla vzhledem k současné zdravotní situaci a určitému stupni obav
z koronaviru méně slavnostní atmosféru. Pouti, na jejíž přípravě se pracovníci památníku podíleli
zpřístupněním prostor v návštěvnickém centru pro duchovní, se zúčastnilo asi 50 věřících a 10
kněží.
2. 2. Kulturní den Bulharů (23. 5.)
V roce 2020 se z důvodů nouzového stavu slavnost nekonala a památku soluňských bratří uctila
desetičlenná delegace pořadatel slavnosti položením věnců a kytic u sousoší.
3. Léto na mikulčických Valech - programový víkend (4. - 6. 7.)
3.1. Velkomoravský den se skupinou Styrke (4. 7.)
Tradiční program v raně středověkém táboře kmenového svazu Styrke s nácvikem boje. Návštěvníci měli příležitost nahlédnout do života velkomoravských Slovanů.
3.2. Cyrilometodějská pouť na Podluží (5. 7.)
Katolické pouti se na akropoli u cyrilometodějské kříže zúčastnilo asi 800 věřících. Na přípravě
se výrazně technicky a organizačně podílela Obec Mikulčice. Mezi hosty byli někteří přední představitelé z řad politiků Jihomoravského kraje.
3.5. Veselé a hravé loučení s prázdninami (29. 8.)
Programová akce pro děti, které se těší na první školní dny. Tentokrát byly zvoleny úkolovky na
louce a stanovištích ve spolupráci s brontosauřím oddílem Vlkani z Mikulčic. Večer velmi zdařilé
vystoupení Dětského kočovného divadla z Kyjova.
4. Podzim na mikulčických Valech - programový víkend (25. - 28. 9.)
4. 1. Velkomoravský den se skupinou Styrke (25.09.)
Akce realizována navzdory nižšímu zájmu objednaných účastníků (program pro ZŠ) 2 x třída ZŠ
Mutěnice.
4.2. Velkomoravský den se skupinou Styrke, Drakiáda, přednáška (27.09.)
Realizováno ve spolupráci s Aeroklubem Holíč za vysoké účasti návštěvníků.
4.3. Den věží a rozhleden, Velkomoravský den se skupinou Styrke (28.09.)
Realizováno jako doplněk pro návštěvníky památníku.
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6. Programové dny pro školy
6.1. Pohádka o princezně Dobroslavě
Program realizován ve dvou termínech s celkovou účastí 60 žáků ZŠ Klobouky u Brna a ZŠ Starý Podvorov.
6.2. Den dravců se skupinou Zayferus (25. 10.)
Tradiční programové dopoledne realizováno se sníženou účastí objednaných zájemců (43 žáků -ZŠ Kyjov).
7. Samostatné programové akce zážitkové turistiky
Nokturno pod věží (beseda s kulturním programem)(28. 2.)
Čtvrtého ročníku besedy s literárními autory se ujal vedoucí pobočky Ph.Dr. František Synek.
Ve spolupráci s MVDr. Josefem Navrátilem (mluvené slovo) a za doprovodu zpěvu Terezy
Kropíkové DiS. a cimbálu MgA. Michala Grombiříka DiS. představil svou literární tvorbu věnovanou fejetonům. Pokladní systém zaevidoval 29 osob
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5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Odborné semináře
Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá v pravidelných dvouletých cyklech odborné mezioborové
semináře s mezinárodní účastí. Plánovaný seminář věnovaný 170. výročí narození T. G. Masaryka se
z důvodu vládních opatření k omezení šíření onemocnění Covid-19 neuskutečnil.
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 Setkali se s Masarykem ke 170. výročí
narození T. G. Masaryka. Byla provedena fotodokumentace pomníků TGM v obci Tichá (busta) a ve
městě Frýdlant n/Ostravicí (socha). Probíhal výzkum a zpracování materiálů k historii některých hodonínských domů, jehož výsledky byly využity pro publikaci Když domy vyprávějí… aneb příběhy hodonínských domů. Výsledky předchozích výzkumů byly zužitkovány také v další publikační činnosti
(např. Liechtenštejnská panství, v etnografii řezbáři). Pokračovala dokumentace drobných sakrálních
staveb na Hodonínsku v Čejkovicích, Strážnici, na Nákle u Ratíškovic, na Veselsku v Zarazicích
a v Milokošti, osobností rukodělné činnosti na Podluží. V rámci dokumentace lidových řemesel byli
v roce 2020 zdokumentováni vybraní řemeslníci a výrobci – uskutečnil se výzkum u 5 řezbářů, 11
soustružníků, 2 bednářů, 2 řemeslnic s kukuřičným šústím, pokračovala dokumentace 1 insitního
malíře, provedena dokumentace dýňových dnů ve Starém Poddvorově. Pokračovala digitalizace pozůstalosti Martina Zemana. Taktéž pokračovala aktualizace hesel v Encyklopedii Hodonína.
Výzkum pramenů a sbírkových fondů k autorským výstavám. V Hodoníně k výstavám Setkali se
s Masarykem, Občanská válka v Rusku a Krásy soustruženého dřeva. V Kyjově k výstavě Poslechněte
mord ukrutný a k dopracování libret v rámci realizace nových stálých expozic, ve Veselí n/M.
k výstavě Veselské cechy a řemesla a pro potřeby aktualizace libret budoucích nových expozic.
Byl proveden terénní výzkum a následně zpracovaná nominace vytipované vyšívačky na titul Mistr
tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje (MTRV), který ji byl udělen. Odborná pomoc
s nominací dalších 2 řemeslníků na udělení titulu MRTV. Vyhledáváni další kandidáti.
Do Seznamu nemateriálních statků JMK byl zapsán statek Pouť v Žarošicích (s EÚ MZM v Brně), připraven návrh na rok 20121 Ornamenty vysypávané pískem (s obcí Šardice). Do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR Pokračováno v redokumentaci NS Slovácký verbuňk (Hody
v Krumvíři a v Nikolčicích) a Jízda králů (Výstava dětských prací po workshopu s malířkou Lenkou
Jurečkovou při muzeu jízdy králů ve Skoronicích).
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, obhajoba v červnu 2020; zpracovány návrhy „Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku“ a „Zlatá sobota – praxe v průběhu mariánské poutě v Žarošicích“.
Schválen návrh na Cenu Jihomoravského kraje za folklor (sběratel lidového oděvu).
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, pokračují práce na tvorbě fotografické databáze
heraldických památek spojených s rodem hrabat Chorynských z Ledské.
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 116 nových akcí různého rozsahu. 92 z
nich bylo smluvně vázaných a 24 smluvně nevázaných neinvestorských akcí. U 10 terénních akcí došlo
k pozitivním archeologickým nálezům, které přispěly k poznání regionu v pravěkém až raně novově23

kém období. Výsledky těch nejvýznamnějších:
Největším plošným odkryvem Masarykova muzea v roce 2020 byl výzkum v ul. Jánošíkova
v Hodoníně, kde se podařilo odkrýt rozsáhlé osídlení ulice od raného středověku až do novověku. Ve
Ždánicích v ul. Padělky došlo k objevu nové polykulturní pravěké lokality, v ul. Hrubá Strana výkop
pro vodovod zachytil osídlení z doby římské, z období raného až pozdního středověku a raně novověké pohřebiště v místech zaniklého kostela. V Ratíškovicích v ul. U Jezérka a v ul. Polní byly zachyceny
stopy osídlení z doby bronzové a raného středověku. Poblíž katastrálního rozhraní mezi Strážnicí
a Radějovem byl v oderodovaném břehu říčky Radějovky prozkoumán hromadný kostrový hrob šesti
jedinců bez lépe datovatelných přídavků ve spolupráci s kolegy z mikulčické expozitury Archeologického ústavu. Při výstavbě opěrné zdi u domu manželů Kohútových ve Věteřově byla narušena halštatská zemnice ze starší doby železné s bohatou kolekcí keramiky a zvířecích kostí, zahrnujících také
bohatě ornamentálně zdobené artefakty, mezi výjimečné nálezy patří i různotvará závaží tkalcovského stavu. Skrývka nadloží pro halu kovoobráběcí firmy Jelínek v Žarošicích odhalila prozatím přesněji
nedatované pyrotechnické zařízení. Rekonstrukce komunikace v Kyjově-Boršově umožnila zdokumentovat sídlištní objekty kultury s lineární keramiku z období starého neolitu. V Kyjově v trati Traktorka byl při přeložce plynovodu zjištěn rozsáhlý zahloubený sídlištní objekt datovaný obecně do pravěkého období.
Zdigitalizováno 12 archeologických situací z lokality Kyjov-Boršovská a Věteřov. Umyto cca 4 200 ks
archeologických nálezů z lokality Žarošice - Újezdky.
Při jednáních se zástupci investorů a stavebníků bylo realizováno celkem 90 smluv a objednávek ke
stavebním akcím vázaných s archeologickým výzkumem (viz Příloha č. 3)
Realizováno 22 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 76 nálezových zpráv (viz Příloha č. 3), z toho 8 s pozitivním a 68 s negativním
zjištěním. Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, která slouží jako
podklad k vyhotovení jednotlivých nálezových zpráv.

Publikační činnost za rok 2020
Hodonín
VAŘEKA, Marek: Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory. Ostrava 2020. s. 382.
ISBN 978-80-7464-928-8.
Zářický, Aleš - Brňovják, Jiří - Bogus, Marzena, 1965- - Daněk, Radoslav - Dokoupil, Lumír - Gromnica,
Jan - Hájek, Jan - Jung, Jiří - Kadlec, Petr - Krejčík, Tomáš - Knob, Stanislav - Lipovski, Radek - Myška,
Milan - Nesládková, Ludmila - Nováková, Lenka - Novotný, Jiří - Pokludová, Andrea - Popelka, Petr Przybylová, Blažena - Psík, Richard - Rodan, Kamil - Hruboš, Jan - Spyra, Janusz - Šústková, Hana Vařeka, Marek - Závodná, Michaela: Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914. Svazek I./
pod vedením Aleše Zářického připravili: Jiří Brňovják, Marzena Bogus-Spyra, Radoslav Daněk, Lumír
Dokoupil, Jan Gromnica, Jan Hájek, Jiří Jung, Petr Kadlec, Tomáš Krejčík, Stanislav Knob, Radek Lipovski, Milan Myška, Ludmila Nesládková, Lenka Nováková, Jiří Novotný, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Blažena Przybylová, Richard Psík, Kamil Rodan, Jan Saheb, Janusz Spyra, Hana Šústková, Marek
Vařeka, Michaela Závodná (výkonná redaktorka). Vydání první Ostrava: Ostravská univerzita, 2020.
679 stran : černobílé ilustrace, tabulky ISBN:978-80-7599-133-1.
CHOVANČÍKOVÁ, Irena – VAŘEKA, Marek: Muzeum a etika I. s. 88. ISBN978-8087375-18-1
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VAŘEKA, Marek: Tarnovští z Tarnůvky a jejich působení na Moravě. Tarnowscy z Tarnówki i ich
działalność na Morawach. In: BRŇOVJÁK, Jiří (ed.): Zámky, statky a úřady. Stopy polských šlechtických
rodů na území České republiky v pramenech z 16.–20. století // Pałace, posiadłości i pamięć. Ślady
polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX
wieku. Nobilitas in historia moderna, IX. Silva Rerum Polonarum – Bohemica, III. Ostrava 2019. Počet
stran 455. ISBN 978-80-7599-188-1 (Ostravská univerzita), ISBN 978-83-945669-2-0 (Fundacja Silva
Rerum Polonarum), s. 61-82.
KOL. autorů: Setkali se s Masarykem. Hodonín 2020. ISBN 978-8087375-14-3.
RUCKÁ, Galina, SÝKOROVÁ, Hana: Když domy vyprávějí… aneb příběhy hodonínských domů. Hodonín
2020. ISBN 978-80-906169-8-1.
SÝKOROVÁ, Hana: Sto let obchodního školství v Hodoníně. Hodonínské listy 1/2020. s. 5.
SÝKOROVÁ, Hana: Pomník T. G. Masaryka v Hodoníně. Hodonínské listy 3/2020. s. 4.
SÝKOROVÁ, Hana: František Hess. Hodonínské listy 4/2020. s. 4.
SÝKOROVÁ, Hana: Prezident Masaryk v rodném Hodoníně. Hodonínské listy 6/2020. s. 4
SÝKOROVÁ, Hana: Kamenní svědci minulosti. Hodonínské listy 7/2020. s. 4.
SÝKOROVÁ, Hana: První národní pouť do Hodonína. Hodonínské listy 9/2020. s. 4.
SÝKOROVÁ, Hana: Slovácká komuna. Hodonínské listy 11/2020. s. 4.
GRONSKÝ, Tomáš: Řezbář Radomil Kolaja z Vlčnova. Malovaný kraj, 56, 2020, č.1, s. 25. GRONSKÝ,
Tomáš: Řezbář Ján Staňka ze Strážnice. Malovaný kraj, 56, 2020, č.2, s. 23. GRONSKÝ, Tomáš Řezbář
Miroslav Šrutka z Dubňan. Malovaný kraj, 56, 2020, č. 4, s. 27. GRONSKÝ, Tomáš: Řezbář a bednář
Eduard Bařina z Čejkovic. Malovaný kraj, 56, 2020, č.5, s.27.
VESELÍ
FUTÁK, Peter: Hodonín a návštěvy přemyslovských králů. In: Malovaný kraj, 56, 2020, č. 3, s. 9.
FUTÁK, Peter: Hodonín a návštěvy Lucemburků. In: Malovaný kraj, 56, 2020, č. 4, s. 7.
FUTÁK, Peter: Moravany od první zmínky o obci do konce třicetileté války – kapitola v připravované
publikaci o historii obce Moravany – v tisku
FUTÁK, Peter: Moravany od konce třicetileté války po zrušení nevolnictví– kapitola v připravované
publikaci o historii obce Moravany – v tisku
TRACHTULEC, Vít (spoluautor): Sborník písní z přehlídky dětských lidových zpěváčků Slovácká stuha
2020. Veselí nad Moravou 2020
KYJOV
VRATISLAVSKÁ, Ester. Zámecká kaple v Litenčicích. Archeologie Moravy a Slezska. 2019, 19, 60-74.
(vyšlo v lednu 2020) ISBN 978-80-87891-37-7
COLLEDANI, Věra, Martonová, Taťjana, Vratislavská Ester: Josef Klvaňa a Kyjov. Kyjov 2020. ISBN 97880-87375-16-7
COLLEDANI, Věra. Kulturní bohatství Moravy, Malovaný kraj, 56, 2020, č. 3, s. 30.
COLLEDANI, Věra. Zasedání etnologů Jihomoravského kraje, Věstník AMG 2020, č. 2.
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6. KNIHOVNÍ FOND
Hodonín
1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. O svobodném přístupu k informacím informace byly v roce 2020 zpřístupněny.
2. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. - služby byly v roce
2020 dle zákona zajišťovány.
3. Pokračování v budování a vyčleněné knihovny TGM a evidence Pomocný materiál TGM
Nadále byly shromažďovány články o osobnosti T. G. M. a První československé republiky, které
byly zařazeny do pomocné evidence. Jednalo se především o články zmiňující 170. výročí narození T.G. Masaryka a akce s ním spojené
4. Katalogizace knihovního fondu
Na základě plánu pokračovalo vyčleňování literatury do tematických celků (historie, etnografie,
umění, region, T. G. M., legie aj.) a zároveň její retro katalogizace v systému Clavius. Od listopadu
2020 pak knihovna přešla na nový automatizovaný systém Tritius, pořízený díky grantu MK
v programu VISK 3. Díky projektu, nesoucímu název Zkvalitnění služeb knihovny prostřednictvím
knihovního systému Tritius a vytvoření společného katalogu muzejních knihoven Jihomoravského
kraje, tak začal být využíván nový moderní evidenční systém, dodržující všechny mezinárodní katalogizační standardy a normy. Navíc vznikl ve spolupráci s Muzeem Brněnska nový souborný
webový katalog, díky němuž mohou naši uživatelé vyhledávat požadovanou literaturu napříč našimi institucemi. Tento katalog je stejně jako samostatný webový katalog knihoven MMH pomůckou, která umožní seznámit naše uživatele s obsahem knihovního fondu.
5. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček - byla vedena evidence a
vyplňovány měsíční výkazy o počtu čtenářů, výpůjček či badatelských dotazů. Celkem bylo realizováno 341 výpůjček, proběhlo 146 návštěv.
6. Péče o stav knih – drobné opravy poškozených knih byly provedeny knihovnicí, složitější zásahy
vykonala konzervátorka muzea. Byla uskutečněna vazba jednotlivých čísel týdeníku Slovácko za
roky 2018 a 2019.
7. Evidence nových knihovních přírůstků – evidence přírůstků probíhala elektronicky v systému Clavius, od listopadu 2020 v novém systému Tritius, nadále byla vedena také papírová podoba přírůstkové knihy.
Zaevidováno bylo v rámci retro katalogizaci či akviziční činnosti 904 přírůstků,
z toho: 21 přírůstek muzeologické literatury (sign. Mu)
55 přírůstků umělecko-historické literatury (sign. Um)
37 přírůstků etnografické literatury (sign. E, Eh, Ed)
8 přírůstků legionářské literatury (sign. Le)
59 přírůstků masarykian (sign. Om, M)
9 přírůstků literatury o E. Benešovi (sign. Be)
18 přírůstků archeologické literatury (sign. C, P)
424 přírůstky historické literatury (sign. H, Hra, Hrb)
37 přírůstků regionální literatury (sign. R)
95 přírůstků literatury se sign. Mikulčice
2 přírůstky speciálních dokumentů – CD, DVD (sign. M, V)
139 přírůstků ostatních dokumentů (sign. J)
Byla prováděna také evidence nově došlých časopisů a sborníků.
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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 odborných pracovníků muzea a badatelů. Celkem byly vytvořeny 2 bibliografie.
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 53
článků a výstřižků.
10. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami - vzhledem ke stávající koronavirové
situaci proběhla především online setkání a konference. Knihovnice se účastnila elektronického
setkání 44. semináře knihovníků muzeí a galerií a konference Archivy, knihovny, muzea v digitální
světě. V rámci výměny publikací a časopisů spolupracuje knihovna také s odbornými institucemi
ČR (např. Historický ústav AV ČR, Knihovna Národního muzea, Slovanská knihovna v Praze, knihovna NULK ve Strážnici aj.).
V rámci meziknihovní výpůjční služby byly zapůjčeny 4 svazky knih a 1 článek od jiných knihoven,
z knihovny MMH byla jiným knihovnám zapůjčena 1 publikace.
Spolupráce se Souborným katalogem ČR. Během roku 2020 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 2020 nebylo požádáno.
12. Analytický popis článku v programu Clavius - nebyl evidován žádný nový článek.
13. Pokračování v soupisu brožur - pokračování v soupisu brožur. Je vedena pomocná evidence brožur v programu Excel, kde jsou tyto publikace seřazeny dle pořadového čísla. Totožným číslem je
označena také samotná brožura. Ke každé publikaci je vytvořen bibliografický záznam s klíčovými
slovy pro lepší vyhledávání. Do soupisu se zapojily také praktikantky ze střední školy, které do
muzea docházely.
14. Pokračování ve vyčleňování a uspořádávání fondu dle daných témat - při retro katalogizaci knih
do systému Clavius byla i nadále tříděna literatura dle obsahu na jednotlivá témata a následně
dle signatury umístěna na společný regál.
15. Akviziční činnost. Nové publikace byly získány do fondu knihovny prostřednictvím nákupu dle
akvizičního plánu a požadavků odborných pracovníků. Hodnotné publikace jsme obdrželi také
prostřednictvím daru. K rozšíření fondu došlo také díky výměně publikací se spřátelenými institucemi.
16. Revize výpůjček – v prosinci proběhla pravidelná revize vypůjčených publikací u odborných pracovníků.
17. Nákup odborné literatury k 170. výročí narození T.G. M. Byla pořízena literatura k osobnosti T. G.
M., k tématice legií a První československé republiky. Byla získána jak literatura nově vydaná, tak
doplněny některé již dříve vyšlé tituly, například z edice Spisy T. G. Masaryka. Tyto přírůstky byly
zaevidovány a zařazeny do fondu knihovny pod příslušnými signaturami (M, Om, Le, Hra). Celkem
bylo nakoupeno 32 publikací.
18. Revize fondu knihovního skladu – uskutečnila se na konci června. Nacházely se zde převážně starší časopisy a sborníky. Jelikož byla periodika doposud zapsaná na papírových kartách, byla kontrola prováděna srovnáním karet a skutečného stavu. Celkem bylo zkontrolováno 209 titulů. Některým časopisům chyběla karta úplně a byla tedy doplněna. Se zavedením nového knihovního
systému Tritius se počítá s postupným převedením karet do počítačové evidence a k tomu určenému modulu Periodika, což umožní lepší orientaci, vyhledávání i zapisování nově došlých čísel
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časopisů.
Mimo plán hlavních úkolů:
V roce 2020 vydalo Masarykovo muzeum v Hodoníně několik publikací. Jednalo se o knihu Setkali
se s Masarykem, sborník z muzeologického semináře Muzejní etika a souhrnné číslo časopisu
Muzejní občasník. Všem třem publikacím bylo přiděleno číslo ISBN a následně po jejich vydání
byly zaslány povinné výtisky knih požadovaným knihovnám a splněna nabídková povinnost dle
zákona. V rámci pobočky Vlastivědného muzea v Kyjově vyšly publikace Josef Klvaňa a Kyjov a
Obchůzky s Jidáši v rámci velikonočního hrkání a klapání na Bučovicku. Oběma knihám bylo také
přiděleno ISBN Masarykova muzea v Hodoníně.
Knihovnice muzea také v průběhu roku 2020 poskytla několik konzultací k bakalářské práci
studentky knihovnictví na FF MU v Brně, která ve své práci psala o muzejních knihovnách
Hodonínska.

Kyjov
1. Po nástupu do Vlastivědného muzea od 1. 9. 2020 – seznámení s kolegy, pracovištěm, seznámení
se s knihovnou
2. Počítačová evidence knihovny dle smlouvy se Souborným katalogem NK ČR, export dat:
připisování vlastnictví knihovny: sigla HOE802. Pokračování v katalogizaci knihovny, počítačová
evidence, zápis do přírůstkového seznamu: celkem přírůstků za rok 550 knih a brožur (Kudláčová
– 10013–10241, tj. 228 knih a brožur, Budíková – přírůstková čísla 10242– 10563, tj. 321 knih
a brožur)
3. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček:
- počet návštěv: 10
- počet výpůjček: 36
- počet čtenářů: zaměstnanci: 6, badatelé, veřejnost: 0, celkem: 6
4. Péče o stav knih: oprava knih, vazba Kyjovských novin a Malovaného kraje
5. Revize knihovního fondu: fyzická kontrola dokumentů v regálech dle signatur – DVD + VHS,
kazety + CD, LP, uspořádání regionálních dokumentů v příruční knihovně dle obcí + zarážky do
polic + popisky
6. Akvizice
- procházení nabídek vyřazených knih z jiných knihoven (konference Akvizice): 19 ks knih získaných jako vyřazených z fondu jiných knihoven,
- procházení nabídek jednotlivých vydavatelství, internetových obchodů: 6 ks nové knihy
- počet odebíraných periodik: 6
- stahování 50 ks PDF knih z oboru archeologie z produkce Archeologického ústavu AV ČR Brno
7. Spolupráce mezi muzejními i veřejnými knihovnami a jinými organizacemi, MVS: 4 (Muzeum
Bojkovska, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Muzeum a Galerie v České Lípě,
Odborná knihovna Oblastní nemocnice Náchod)
8. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
9. Aktualizace údajů do Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí
10. Vypracovávání bibliografií a rešerší: 4 (Obchůzky Lucek ve Svatobořicích-Mistříně, Varhany a
varhaníci na Moravě, hledání informací o varhanách v kostele sv. Jana Křtitele ve Bzenci,
Jihokyjovský kroj, Václav Paterna – občan Kyjova)
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11. Badatelské požadavky: 2 (hledání informací o Jestřabicích ve Vlastivědě Moravské a v knize
Kyjovsko: vlastivědný popis politického okresu Kyjovského, dohledání článku: Kříž Martin v
Mittheilungen der. k.k. Central-Commision. XXII Jahrg. N. F., str. 5-10.
12. Digitalizace knih, článků z časopisů, kapitol z knih: skenování a úprava v grafickém programu: 8
požadavků
13. Školení Katalogizace v Moravskoslezské vědecké knihovně a online: školení proběhlo v období od
7. 9. 2020 do 23. 11. 2020 v rozsahu 120 vyučovacích hodin (48 prezenčně, 72 distančně)
14. Vytvořen seznam docházejících periodik v excelu, vytváření seznamu publikací navíc, které
později můžeme vyměnit
15. Účast na seminářích, konferencích-online: 44. seminář knihovníků muzeí a galerií 2020, třídenní
online konference Knihovny současnosti 2020 (pořadatel Sdružení knihoven ČR), online
konference ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2020 (Pořadatel: Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR, Národní knihovna ČR)
16. Účast na online školeních: Informační brány pro vyhledávání odborné literatury (pořadatel
Moravská zemská knihovna), Kde hledat odborné zahraniční články (pořadatel Moravská zemská
knihovna), Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury (pořadatel MZK), online školení
digitální knihovny Kramerius (pořadatel Středočeská vědecká knihovna v Kladně) – přednáška
a praktické příklady
17. Školení na nový knihovní systém Tritius v Hodoníně, seznamování se s novým knihovním
systémem, zkoušení funkčnosti, kontrola převedených záznamů
18. Kontrola limitovaného příslibu na nákup nových knih
19. Zjišťování informací o zaslání povinného výtisku, poslání povinných výtisků a učinění nabídkové
povinnosti vůči daným knihovnám, Knihy: Josef Klvaňa a Kyjov, Obchůzky s Jidáši v rámci
velikonočního hrkání a klapání na Bučovicku
20. Spoluúčast při organizaci muzejních akcí: dozor na výstavě Svět kostiček, nedělní služby ve stálé
expozici

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 rozesílány ještě emailové pozvánky zvlášť.
b) Prezentací programů pro mateřské školy a základní školy na poradách 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 významné akce, vernisáže, jsou-li k dispozici nové reprezentativní publikace či kalendáře
k prezentaci Masarykova muzea, v roce 2020 předání ocenění ze soutěže Čarovné barvy země.
Ostatní kontakty omezeny, z epidemiologických důvodů měla přednost e-mailová a telefonická
komunikace

2.

Komunikace s průvodci, CK a IC (průběžně během roku) – pro potřeby komunikace se zástupci
cestovních kanceláří byla vytvořena databáze mailových kontaktů cestovních kanceláří věnujících se tematickým zájezdům v ČR. Na kontakty se rozesílají podstatné novinky a celoroční plán
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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 info center. Jsou zpracovány seznamy pro zasílání informací na farní úřady i obce a města. Trvalý
e-mailový kontakt s tiskovými (MF DNES, Deník, Hodonínské listy, obecní a městské zpravodaje),
obrazovými (Česká televize, slovenská TA3, RTVS) a zvukovými (Český rozhlas) médii. Pravidelné
předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování o akcích a aktivitách, zpracování a odeslání
tiskových zpráv po celý rok 2020 pro mediální partnery (Slovácko, Nové Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio Jih, Radio Proglas).

5.

Pravidelná aktualizace www stránek všech poboček Masarykova muzea, příspěvky na sociálních
sítích (Facebook, Instagram) – proveden redesign webových stránek muzea, vzhledem
k epidemiologické situaci vzrostla úloha komunikace na sociálních sítích prostřednictvím upoutávek, klipů, pracovních listů ke stažení, fotoreportáží atd. Založen odkaz na youtube.com: Regionální pracoviště Jihomoravského kraje, medailonky řemeslníků; ve spolupráci s NÚLK (weblidovakultura) prezentováni řemeslníci na Instagramu VM Kyjov a FB VM Kyjov pod #tradicepomahaji; propagace tradiční lidové kultury ve spolupráci s NULK v rámci lidovakultura.cz a lidovaremesla.cz.

6.

Tvorba plakátů, pozvánek a dalších tiskovin k jednotlivým muzejním akcím. Výtvarníkům poskytovány 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. Ve spolupráci s firmou Kordis JMK, a. s. prezentace muzejních
akcí v prostředcích hromadné dopravy zapojených do IDS JMK.

8.

Spolupráce s projektem Objevuj památky v rámci propagace muzea. Informace o akcích muzea
zasílány i 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, jiznimorava.info, akcevkapse.cz, navylet.cz, visitjiznimorava.cz, atd. Práce s profilem Masarykova
muzea v gmail.com založeným ve 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 nejednou
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 zpravidla měsíční porady vedoucích pracovníků (ředitelka, ekonom, vedoucí poboček) jako součást řízení organizace. Zde probíhalo vyhodnocování plánů práce na rok 2020 a operativní řešení pro30

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. Dále sestavujeme plán investic a vytváříme základní
nástroj ekonomického plánování, jímž je rozpočet na daný rok, včetně případných dodatků.
V obdobích nouzového stavu byla komunikace s pracovišti vedena elektronicky, telefonem či individuálně, osobní kontakty byly omezeny na nezbytně nutnou míru, a to i v rámci jednotlivých
pracovišť. Zejména dojíždějícím zaměstnancům byla umožněna práce z domova, kde to charakter
práce neumožňoval, zůstávali na pracovištích za dodržování zpřísněných hygienických podmínek
dle vládních nařízení. Některým pracovníkům (průvodci) byla přidělena náhradní práce odpovídající jejich schopnostem a platovému zařazení.
K nejvýznamnějším činnostem v oblasti investic v roce 2020 patřilo:
1. Řešení situace depozitářů v Hodoníně – podána žádost o dotaci z IROP v r. 2018. Ohodnoceno
plným počtem bodů, ale v daném opatření nebyl dostatek finančních prostředků a žádost zůstala v seznamu náhradních projektů. V roce 2020 bylo muzeum osloveno s nabídkou financí
z navýšených finančních prostředků výzvy č. 76 IROP. Nabídka byla se souhlasem Rady JMK
akceptována.
2. Udržitelnost projektů ve Slovanském hradišti v Mikulčicích v návaznosti na budovu návštěvnického centra a na Studii dopravní obslužnosti – skončila v roce 2020. Z prostředků JMK byly
žádány finance na udržitelnost jednotlivých projektů, účelové dotace na Čarovné barvy země,
přidělené prostředky byly využity.
3. V rámci Studie dopravní obslužnosti (navržené řešení v podobě redukce stávajícího parkoviště u návštěvnického centra a vybudování nového odstavného parkoviště) je zpracována projektová dokumentace s pravomocným stavebním povolením.
4. Podíl na přípravě nové stálé expozice Pavilonu I – muzeum poskytuje součinnost dle potřeby.
5. Občerstvení pro návštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích v návštěvnickém centru – je
zpracována projektová dokumentace nového občerstvení v budově návštěvnického centra
s pravomocným souhlasem k provedení stavby a schválen ZU. V roce 2020 bylo zlikvidováno
buňkoviště se stávajícím občerstvením. Po dobu uzavření budovy kvůli stavebním pracím bude občerstvení řešeno náhradním způsobem.
6. Obnova stálých expozic ve Vlastivědném muzeu Kyjov - muzeum získalo dotaci z IROP, prioritní 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, v roce
2020 dokončeny expozice a otevřeny 26. června pod souhrnným názvem Museum Pictum.
7. Sanace vlhkosti a obnova fasád zámečku MMH – 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 v roce 2017 nebyla podpořena
z důvodu malého objemu finančních prostředků v daném opatření, další výzvy v daném opatření byly zaměřeny na výstavbu cyklostezek. Poněvadž realizace projektu je z důvodu technického stavu památkově chráněného objektu nutná, zřizovatel rozhodl poskytnout potřebné
finanční prostředky z vlastních zdrojů. Byla provedena aktualizace projektu, nový závazný
ukazatel nebyl schválen vzhledem k ekonomickým dopadům pandemické krize.
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8. Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Masarykově muzeu v Hodoníně - zpracována projektová dokumentace na stavební část, poskytnuta dotace JMK na zpracování studie expozice
- je zpracováváno libreto a pracuje se na architektonickém řešení expozice.
9. Komplexní řešení mikroklimatu a větrání sálu Evropa v Hodoníně – je zpracována studie proveditelnosti.
10. Spolupráce s odborem majetkovým JMK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probíhá dle potřeby.
11. Nová expozice ve Veselí nad Moravou – byla podána žádost o dotaci z IROP na stavební úpravy a obnovu stálých expozic, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v daném opatření žádost zůstala v seznamu náhradních projektů. V roce 2020 bylo muzeum osloveno
s nabídkou financí z navýšených finančních prostředků výzvy č. 76 IROP. Nabídka byla se souhlasem Rady JMK akceptována.
12. Prováděna pravidelná údržba všech budov užívaných Masarykovým muzeem.

9. POSKYTOVÁNÍ STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB DLE § 10A ZÁKONA 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 Moravou 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.
Bezbariérová je nová přístavba Vlastivědného muzea Kyjov a v Hodoníně budova na Národní tř.
21 se sálem Evropa. Po dokončení rekonstrukce zámečku Vlastivědného muzea Kyjov je kyjovský
zámeček 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 strany 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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II. Plnění úkolů v personální oblasti
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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:

V Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, bylo k 1. 1. 2020 zaměstnáno celkem 51
zaměstnanců, z toho 39 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 46,2. Na konci sledovaného
období je přepočtený stav zaměstnanců vykázán ve výši 47,2; fyzický stav v počtu 52 osob.
34

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. 2020 činil 30.621,- Kč.
V roce 2020 byla navýšena platová třída u pozice knihovnice, dokumentátorka v Hodoníně a u pozice
edukátorka v kultuře v Mikulčicích. Dále byla pouze na omezenou dobu zřízena pracovní pozice
specialista na tvorbu koncepce využívání významného památkového objektu na plný úvazek.
Komentář k pracovní neschopnosti:
V průběhu roku 2020 byla dočasná pracovní neschopnost zaznamenána u 17 zaměstnanců. Celkem se
jednalo o 476 neodpracovaných pracovních dnů a náhrady mzdy byly vykázány ve výši 162.044,- Kč. Dále
byly vykázány náhrady mzdy z důvodu karantény ve výši 12.998,- Kč u 2 zaměstnanců.
Kromě pracovní neschopnosti byly také neodpracované dny z důvodu ošetřování člena rodiny, jednalo se
o 7 zaměstnanců a 190 neodpracovaných pracovních dnů, dlouhodobé ošetřovné čerpal 1 zaměstnanec,
neodpracovaných dnů měl 40.
A dále byly neodpracované dny z důvodu mateřské dovolené, jednalo se o 2 zaměstnankyně a 280
neodpracovaných dnů, a z důvodu rodičovské dovolené se jednalo o 3 zaměstnankyně a 481
neodpracovaných pracovních dnů.
Ostatní osobní náklady:
OON v Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, byly vypláceny jako odměny na dohody
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Tyto dohody byly uzavírány na zajištění následujících
prací:
- záchranný archeologický výzkum, analýzy, dokumentace
- manažerská činnost projektu EU
- výpomoc v sále Evropa – technická a organizační pomoc, obsluha šatny a bufetu, zástup za nemoc v
pokladně
- průvodcovská činnost ve Slovanském hradišti Mikulčice
- domovník – hlídač v depozitáři Hodonín
- údržba audiovizuální techniky, montáž světelného zařízení pro realizaci výstav
- obsluha kotelny
- pomocné práce
- přednášková činnost, odborné posouzení, etnologická dokumentace.
Odstupné:
Odstupné nebylo v roce 2020 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 2020 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

2020
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace
SÚ

Hlavní činnost
AÚ

Upravený
rozpočet
2020

Skutečnost
2019

2020

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

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

601
602
602
602
602

0303

6

0

0

0313
031x
036x

584
1 243
296

644
1 049
132

650
1 050
133

99%
100%
99%

603
604

0301

405
426

379
305

379
312

100%
98%

0
188
0
0

1
5
0
0

0
5
0
0

8

298

266

120%

0300
0300

1
0

1
0

1
0

100%

040x
0510
05xx
0610
0750
0810

0
24 668
1 905
20
2 171
0

169
28 080
1 934
80
3 044
0

243
28 080
2 048
130
3 050
0

70%
100%
94%
62%
100%

31 921

36 121

36 347

99%

641
648
648
648

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

649

…příspěvek z MK
…příspěvek na provoz bezúčelový
…příspěvek účelově určený - JMK
…jiné příspěvky (obce)
… časové rozlišení transferů
…příspěvek - projekty EU

672
672
672
672
672
672

662
663

030x
0305
0307

100%

672

Výnosy celkem:
Zpracoval dne: 3. 2. 2021
Jméno: Ing. Jana Gnolová

Schválila dne: 3. 2. 2021
Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z vlastních výkonů a zboží se v roce 2020 oproti roku 2019 snížily o 17 % (tj. o 425 tis. Kč) z
důvodu uzavření muzea v březnu až květnu 2020 a v říjnu až prosinci 2020, cca 3 měsíce, kvůli
opatřením vlády ČR proti šíření nákazy covid-19. Došlo i k poklesu výnosů z pronájmu nebytových
prostor o 26 tis. Kč. Přesto došlo ke zvýšení výnosů z prodeje služeb za archeologické výzkumy o 60 tis.
Kč.
Ostatní výnosy
Organizace čerpala rezervní fond ve výši 5 tis. Kč, jednalo se o použití účelového finančního daru na
archeologické analýzy. Ostatní výnosy z činnosti ovlivnily náhrady od pojišťovny za pojistné události,
vratka za úrazové pojištění, dar knih do knihovny, bezúplatný převod OOPP z JMK.
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

2020
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
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AÚ

0320
0321
0325
0345
0360
0370
0380
0381
0651
0931

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost Rozpo uprav.
rozpočtu
čet
4)
2019 2020 2020

740
49
23
37
145
65
143
187
29
0
62
1 123
31
275
-66

777
880
51
50
17
20
50
50
130
230
59
60
112
110
221
230
9
10
10
10
118
110
1 051 1 100
25
30
200
151
-16
-16

88%
102%
85%
100%
57%
98%
102%
96%
90%
100%
107%
96%
83%
132%
100%

597
449
125
23

1 196 1 203
1 139 1 133
51
60
6
10

99%
101%
85%
60%

NÁKLADY

2020
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

39

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
2020
2 085
25
50
600
24
80
70
60
50
145
16
10
83
160
10
103
0
170
45
120
50
0
20
84
110
24 869

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

2020
2 069
25
52
606
22
76
71
56
47
151
17
10
81
151
8
113
0
168
41
115
48
0
19
84
108
24 795

15 966
342
5 364
66
905
0

17 519 17 520
376
428
5 868 5 921
54
60
978
940
0
0

%
plnění
uprav.
rozpočt
u
99%
100%
104%
101%
92%
95%
101%
93%
94%
104%
106%
100%
98%
94%
80%
110%
99%
91%
96%
96%
95%
100%
98%
100%
100%
88%
99%
90%
104%

NÁKLADY

2020
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. 2021
Jméno: Ing. Jana Gnolová

AÚ

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost
upravené
Rozpočet
ho
2019
2020
2020
rozpočtu
30
27
30
90%

30
74

27
49

30
21

90%
233%

0

3

3

100%

45

28

0

29
4 513
4 179

18
5 665
5 026

18
5 545
4 925

100%
102%
102%

334
141

639
19

620
40

103%
48%

140
1

19
0

40
0

48%

0
0
31 921 35 857

0
35 938

Schválila dne: 3. 2. 2021
Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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100%

Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Organizace v průběhu roku reagovala na změny spojené s nákazou covid-19 a postupovala v souladu s
pokyny vlády ČR i svého zřizovatele. Byl několikrát optimalizován rozpočet dle aktuální situace,
upravovány plány výstav a expozic. Uzavřením muzea nedošlo k realizaci plánovaných a doprovodných
akcí, což ovlivnilo výši nákladů, např. honoráře účinkujících, materiály k výstavám a akcím, cestovné,
prodej zboží a další služby.
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu byla oproti plánu čerpána na 88%, a to hlavně v položce propagační materiály, což
bylo ovlivněno nespotřebovanými zásobami k 31. 12. 2020. Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení o částku
37 tis. Kč, a to zejména v položce provozní materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. Naopak
došlo ke snížení nákladů na propagační materiál, na pohonné hmoty a automateriál.
Spotřeba energie
V roce 2020 byly náklady na spotřebu energie oproti roku 2019 nižší o 72 tis. Kč, což bylo způsobeno
jak sníženou spotřebou plynu, tak i snížením cen.
Služby
V roce 2020 byly náklady oproti roku 2019 zvýšeny o 599 tis. Kč, nárůst je u oprav, kdy bylo provedeno
restaurování sbírek na pobočce v Kyjově (starý tisk) a na pobočce ve Veselí nad Moravou (restaurování
obrazu).
Dále došlo ke snížení nákladů na cestovné a reprezentaci.
Ostatní služby
Zde došlo oproti roku 2019 ke zvýšení nákladů o 249 tis. Kč, a to zejména u položky ostatní služby, kde
byly zaúčtovány náklady spojené s odstraněním stavebních buněk v Mikulčicích, implementací dat
nového knihovního systému, realizací videomappingu. Bylo hrazeno z dotací JMK, MK a města Kyjova.
Dále došlo ke zvýšení nákladů na údržbu internetových domén (byly provedeny úpravy našich
webových stránek) a na nákup drobného nehmotného majetku (fotografie), hrazeno z dotace JMK. Ke
snížení nákladů oproti roku 2019 došlo u položky honoráře účinkujících, revize a poradenské služby.
Osobní náklady
Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení osobních nákladů o 2.152 tis. Kč, kdy se do roku 2020 promítlo
zvýšení platových tarifů zaměstnanců od 1. 1. 2020 dle zákona a z důvodu organizačních změn. K
překročení stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši nedošlo.
Ostatní náklady
V roce 2020 se snížily oproti roku 2019 náklady o 25 tis. Kč. Byla zaúčtována zmařená investice ve výši
28 tis. Kč za nerealizovanou akci Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně – studie. Zmařená investice
byla schválena JMK.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy jsou prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem. Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení
odpisů o 1.152 Kč, kdy byla zařazena do užívání nová expozice ve Vlastivědném muzeu v Kyjově,
přístupová komunikace v Mikulčicích, klimatizace a telefonní ústředna v Mikulčicích, osobní automobil
do Mikulčic, připojení objektů zámečku a sálu Evropy v Hodoníně do modernizovaného systému
centralizované ochrany objektů PČR. Dále došlo ke zvýšení položky na nákup drobného dlouhodobého
majetku o 305 tis. Kč, kdy byl zakoupen majetek nutný pro provoz a zajištění našich činností.
Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 264 tis. Kč. V roce 2019 organizace
hospodařila se ztrátou 188 tis. Kč, po použití rezervního fondu na další rozvoj své činnosti vykázala
nulový hospodářský výsledek.
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Předpokládané náklady byly splněny oproti plánu na 100% 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
1
3
4
5
7
9
10
1-10

přímé
náklady
8 479
7 957
3 607
7 125
3 140
115
5 434
35 857

přímé
výnosy
506
2 624
64
3 726
997
26
28 178
36 121

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 2019 došlo ke zvýšení
přímých nákladů o 3.936 tis. Kč a přímých výnosů o 4.199 tis. Kč.
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III. 3. Finanční majetek
Přehled běžných a úvěrových účtů a účtu FKSP organizace:
číslo bankovního účtu banka
3131671/0100
KB
43-8769320237/0100 KB
43-5573540277/0100 KB
běžné účty celkem

měna
CZK
CZK
EUR

v EUR
0,00
0,00
504,35

v Kč
5 125 494,55
2 022 440,76
13 236,67
7 161 171,98

anal. účet
241.0001
241.0412
241.0803

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

měna
CZK

v EUR
0,00

v Kč
489 059,77
489 059,77

anal. účet
243.0004

Stav na účtu FKSP odpovídá účtu fondu FKSP:
KS bankovního účtu FKSP
FKSP - tvorba (2% z HM) - prosinec
FKSP - čerpání na stravenky - prosinec
Analytický účet FKSP

489 059,77
43 702,12
14 775,00
517 986,89

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
10,25

v Kč
11 945,00
9 315,00
7 705,00
2 486,00
269,01
31 720,01

AÚ
261.0100
261.0300
261.0400
261.0500
261.0801

Přehled cenin organizace:
druh ceniny
stravenky
ceniny

měna
CZK

ks
166

v Kč
AÚ
16 600,00 263.0100
16 600,00
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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. 2020
Název organizace:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Pohledávky
Syntetický i analytický účet Celkem
311 - Odběratelé
314 - Poskytnuté zálohy
381 – Náklady příštích obd.
Celkem

183
40
26
249

v tis. Kč
Po datu splatnosti
0-30 dnů
31-60 dnů
Celkem po
po
po
splatnosti
splatnosti
splatnosti
59
30
29

Do data
splatnosti
124
40
26
190

59

30

Závazky

v tis. Kč

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

29

328
1 641
59
679
293
318
521
13
28
174
69
4 123

Po datu splatnosti
0-30 dnů
nad 360
Celkem po
po
dnů po
splatnosti
splatnosti
splatnosti
14
14
0

Do data
splatnosti
314
1 641
59
679
293
318
521
13
28
174
69
4 109

14

Sestavil dne: 4. 2. 2021
Jméno: Ing. Jana Gnolová
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14

0

Dále uvádíme podrobný rozpis pohledávek a závazků po splatnosti:
311 – Odběratelé
datum
číslo faktury vystavení
odběratel
20-007-00069 24.9.2020 Virunga Praha
20-007-00086 10.11.2020 Alfa Kostelec
20-007-00106 11.12.2020 Delimax Hodonín
E.ON Distribuce České
20-007-00109 11.12.2020 Budějovice
E.ON Distribuce České
20-007-00110 11.12.2020 Budějovice
E.ON Distribuce České
20-007-00111 11.12.2020 Budějovice
E.ON Distribuce České
20-007-00112 11.12.2020 Budějovice
20-007-00119 11.12.2020 Prefa Brno

částka
230,00
28 659,57
5 000,00

splatnost
8.10.2020
24.11.2020
25.12.2020

uhrazeno
upomínky
upomínka
12.1.2021

5 000,00

25.12.2020

15.1.2021

5 000,00

25.12.2020

5.1.2021

5 000,00

25.12.2020

15.1.2021

5 000,00
5 000,00
58 889,57

25.12.2020
25.12.2020

15.1.2021
13.1.2021

321 – Dodavatelé

číslo faktury

datum
vystavení

odběratel
ReklamniTechnologie
20-005-00678 26.11.2020 Plumlov
20-005-00692 7.12.2020 Vědecká knihovna Olomouc

částka

splatnost

14 124,11
70,00
14 194,11

10.12.2020
31.12.2020

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery do data splatnosti
AÚ

dotace

374.0219 JMK
374.0310 JMK
374.0311 JMK
374.0312 JMK
374.xxxx JMK

název

zůstatek

Fotografie pro organizace JMK
Udržitelnost projektu stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov
Slovanské hradiště Mikulčice – odstranění
stavebních buněk
Informační značky ke kulturním cílům pro
organizace JMK
Krátkodobé přijaté zálohy celkem
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60,00
334 507,62
17 675,10
169 000,00
521 242,72

uhrazeno
8.1.2021
20.1.2021

III. 5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
název
Zkvalitnění služeb knihovny prostřednictvím
knihovního systému Tritius a vytvoření
společného katalogu muzejních knihoven
JMK
Příspěvky na investice celkem
Zkvalitnění služeb knihovny prostřednictvím
knihovního systému Tritius a vytvoření
společného katalogu muzejních knihoven
JMK
Honění Jidáše – Seznam nemateriálních
statků JMK
Putovní výstava Lidičky pohleďte, mistry díla
pochvalte
D II 2020 renesanční tisk Masarykovo
muzeum v Hodoníně
Účelové příspěvky na provoz celkem

poskytnuto v
roce 2020

vyčerpáno v
roce 2020

nevyčerpáno
v roce 2020

I

65 000,00
65 000,00

65 000,00
65 000,00

0
0

53 000,00

35 691,00

17 309,00

51 000,00

51 000,00

0

50 000,00

50 000,00

0

107 000,00
261 000,00

107 000,00
243 691,00

0
17 309,00

P

P
P
P

Přehled účelově určených příspěvků na provoz a příspěvků na investice poskytnutých JMK v roce 2020:
poskytnuto v
roce 2020

název
Nákup sbírek
Nákup tkalcovského stavu

I
I

vyčerpáno v
roce 2020

nevyčerpáno
v roce 2020

180 000,00

180 000,00

0

100 000,00

100 000,00

0

20 000,00

19 360,00

640,00

150 000,00

0

150 000,00

258 000,00
708 000,00

220 224,12
519 584,12

37 775,88
188 415,88

1 404 000,00

1 404 000,00

0

420 000,00

85 492,38

334 507,62

2 500,00

2 440,00

60,00

380 000,00

362 324,90

17 675,10

5 200,00

5 200,00

0

169 000,00
2 380 700,00

0
1 859 457,28

169 000,00
521 242,72

I
Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích
Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně –
studie
Připojení objektů do modernizovaného
systému centralizované ochrany objektů PČR
Příspěvky na investice celkem
Udržitelnost projektů realizovaných v
Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany
Udržitelnost projektu stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov
Fotografie pro organizace JMK
Slovanské hradiště Mikulčice – odstranění
stavebních buněk
Zlepšení přírodního a krajinného prostředí
Informační značky ke kulturním a turistickým
cílům pro organizace JMK
Účelové příspěvky na provoz celkem

I
I

P
P
P
P
P
P

Dále organizace čerpala v roce 2020 prostředky z dotací poskytnutých JMK v dřívějších letech:
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zůstatek k
1. 1. 2020

název
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Masarykově muzeu v Hodoníně – PD expozice
Dopravní obslužnost Archeoparku MikulčiceKopčany – PD
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov – 2019
Obnova fasád a sanace vlhkosti zámku v
Hodoníně
Příspěvky na investice celkem
Fotografie pro organizace JMK
Účelové příspěvky na provoz celkem

vyčerpáno k
31. 12. 2020

nevyčerpáno

I
620 320,00

19 360,00

600 960,00

133 415,00

100 750,00

32 665,00

788 781,75

788 781,75

0

173 516,00
1 716 032,75
75 000,00
75 000,00

24 200,00
933 091,75
75 000,00
75 000,00

149 316,00
782 941,00
0
0

I
I
I

P

Přehled poskytnutých investičních příspěvků ze státního rozpočtu:
poskytovatel

MMR ČR

účel
Stavební úpravy a obnova stálé
expozice ve Vlastivědném muzeu
Kyjov
Příspěvky na investice celkem

poskytnuto
v roce 2020

vyčerpáno
v roce 2020

7 648 729,14
7 648 729,14

7 648 729,14
7 648 729,14

nevyčerpáno
v roce 2020

0
0

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:
poskytovatel
účel
Město Hodonín Muzejní noc 2020
Město Kyjov
Josef Klvaňa a Kyjov, katalog
Účelové příspěvky na provoz celkem

poskytnuto
vyčerpáno nevyčerpáno
v roce 2020 v roce 2020 v roce 2020
10 000,00
0
10 000,00
50 000,00
50 000,00
0
60 000,00
50 000,00
10 000,00

Dále organizace čerpala v roce 2020 prostředky z dotací poskytnutých v dřívějších letech:
poskytovatel
Město Kyjov

Město Kyjov

účel
Stavební úpravy a obnova stálé
expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov
Příspěvky na investice celkem
Slavnostní otevření nově
zrekonstruované budovy zámečku a
stálých expozic Vlastivědného muzea
Kyjov
Účelové příspěvky na provoz celkem
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zůstatek
vyčerpáno nevyčerpáno
k 1. 1. 2020 k 31. 12. 2020 v roce 2020
101 286,68
101 286,68

48 850,94
48 850,94

52 435,74
52 435,74

80 000,00
80 000,00

80 000,00
80 000,00

0
0

III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku
Investiční akce probíhaly v roce 2020 na základě Plánu investičních akcí a Plánu tvorby a čerpání
peněžních fondů a jejich změn.

Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2020 obsahuje následující tabulka:
Investiční výdaje v tis. Kč
Název investiční akce

plán
2020

skut. 2020

komentář
Splněno – realizováno z dotace
JMK (180 tis.Kč) a vlastního fondu
investic (1 tis. Kč)
Splněno – realizováno z vlastního
fondu investic
Splněno – realizováno z dotace
JMK
Splněno – realizováno z vlastního
fondu investic

Nákup sbírkových předmětů
Pořízení nového osobního vozu – pro
pobočku Mikulčice

180

181

250

242

Nákup tkalcovského stavu

100

100

32

32

74

Splněno – realizováno z dotace
MK (65 tis. Kč) a z vlastního fondu
73 investic (8 tis. Kč)

Model hradiště do experimentária
Zkvalitnění
služeb
knihovny
prostřednictvím
knihovního
systému
Tritius a vytvoření společného katalogu
muzejních knihoven JMK
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Masarykově muzeu v Hodoníně – PD
expozice
Stavební úpravy a obnova stálé expozice
ve Vlastivědném muzeu Kyjov
Přízemí návštěvnického centra v
Mikulčicích
Obnova fasád a sanace vlhkosti zámku v
Hodoníně
Dopravní obslužnost Archeoparku
Mikulčice-Kopčany – PD
Připojení objektů do modernizovaného
systému centralizované ochrany objektů
PČR
TZ budovy přístavby Vlastivědného muzea
v Kyjově
Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně
– studie

Klimatizace v pobočkách Mikulčice a Kyjov
Vstupní budova NKP v Mikulčicích –
telefonní ústředna

620
890
20

174
218

258
42
150

237
60
48

Dotace JMK, zadáno zpracování
19 PD, dokončeno v roce 2021
Splněno – realizováno z dotace
878 MMR, JMK a města Kyjova.
Dotace JMK, zadáno zpracování
19 PD, dokončeno v roce 2021
Byla zpracována projektová
dokumentace, akce pozastavena,
24 realizováno z dotace JMK
Splněno – realizováno z dotace
185 JMK
Splněno – realizováno z dotace
220 JMK
Splněno – realizováno z vlastního
42 fondu investic
0 Dotace JMK, akce zastavena
Realizována pouze klimatizace v
Mikulčicích, v Kyjově zpracována
pouze PD, realizováno z vlastního
229 fondu investic
Splněno – realizováno z vlastního
59 fondu investic

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

55

Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně
C e l k e m investice

55
3 415

Byly zaktualizovány rozpočty –
realizace z vlastního fondu
investic, probíhá příprava na
59 realizaci, bude financováno z IROP
Byly zaktualizovány rozpočty –
realizace z vlastního fondu
investic, probíhá příprava na
60 realizaci, bude financováno z IROP
2 422

V roce 2020 byla zastavena investiční akce Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně – studie, došlo k
dílčímu plnění, náklady ve výši 28 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

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

využití vozu

Citroën Berlingo 6B7 4720

8 008

475

5,93 využívá MM v Hodoníně

Citroën JUMPY

1BU 3042

5 028

338

Ford Mondeo

8B4 9727

13 724

921

6,72 slouží pro všechny pobočky
slouží pro archeologické oddělení
6,71 muzea

Dacia Logan

1BM 7734

8 201

581

Renault Megane 1BP 1367

3 463

253

Citröen Berlingo 5B6 0919

3 982

316

Dacia Logan

8B7 9938

6 461

329

Dacia Logan
celkem

2BL 4929

985
49 852

42
3 255

slouží pro archeologické oddělení
7,09 muzea
využívá pobočka v Kyjově a
regionální pracoviště pro lidovou
7,31 kulturu v Kyjově
7,94 slouží pro pobočku ve Veselí
slouží pro pobočku v Mikulčicích, v
roce 2021 bude nabídnuto
organizacím JMK jako nepotřebný
5,10 majetek
slouží pro pobočku v Mikulčicích,
zakoupen v říjnu 2020 jako ojetý
4,26 předváděcí vůz
6,53

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 říjnu 2020 byl zakoupen pro
pobočku v Mikulčicích ojetý předváděcí osobní automobil ve výši 242 tis. Kč.
V roce 2020 probíhala řádná údržba a servis vozidel. Na automateriál, servis, údržbu a opravy
vozového parku bylo v roce 2020 vynaloženo 194 tis. Kč. Z toho na Citroën Berlingo Hodonín 6 tis. Kč,
na Citroën JUMPY Hodonín 115 tis. Kč (havárie vozu ve výši 106 tis. Kč, náhrada od pojišťovny ve výši
101 tis. Kč), na Ford Mondeo archeologické oddělení 5 tis. Kč, na Dacii Logan archeologické oddělení
31 tis. Kč, na Renault Megane Kyjov 9 tis. Kč, na Citroën Berlingo Veselí 16 tis. Kč a na Dacii Logan
Mikulčice 6 tis. Kč, na Dacii Logan Mikulčice nové 6 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,

811 625,24

229 448,80

86 880,00

954 194,04

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

0,00

013

software

248 345,24

72 600,00

0,00

320 945,24

018

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

478 163,00

0,00

14 280,00

463 883,00

901

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

85 117,00

84 248,80

0,00

169 365,80

041

nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

0,00

72 600,00

72 600,00

0,00

221 041 434,44

24 791 542,88

10 266 810,04

235 566 167,28

170 712 847,12

4 509 219,53

0,00

175 222 066,65

21 316 189,00

9 433 216,00

150 873,00

30 598 532,00

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

11 799 424,73

666 869,63

111 612,83

12 354 681,53

031

pozemky

6 916 092,00

1 698,00

0,00

6 917 790,00

032

kulturní předměty

3 229 270,00

300 163,00

0,00

3 529 433,00

902

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

2 577 946,95

118 269,36

28 743,91

2 667 472,40

909

ostatní majetek – sbírkové předměty

766 841,00

0,00

0,00

766 841,00

042

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

3 722 823,64

9 762 107,36

9 975 580,30

3 509 350,70

z toho:

012

Dlouhodobý hmotný majetek,
z toho:
021

stavby

022

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

028
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Přehled zařazeného dlouhodobého hmotného majetku v ocenění nad 40.000 Kč a dlouhodobého
nehmotného majetku nad 60.000 Kč – rok 2020:
doklad
20-010-00291

20-010-00052

20-010-00158

20-010-00349

20-010-00284

20-010-00319

20-010-00319

popis
SW Knihovní systém
Tritius
Lávka přes řeku
Moravu v archeoparku
Mikulčice-Kopčany –
přístupová komunikace
Technické zhodnocení
budovy přístavby Kyjov
– nápis na budově
Technické zhodnocení
budovy návštěvnického
centra Mikulčice –
klimatizace
Nákup ojetého
osobního automobilu
Mikulčice
EZS – připojení do
modernizovaného SCO
PČR – sál Evropa
Hodonín
EZS – připojení do
modernizovaného SCO
PČR – zámeček
Hodonín

20-010-00162 Nová expozice Kyjov
Telefonní ústředna
20-010-00255 Mikulčice

cena

Datum
zařazení

72 600,00

30.10.2020 MM16032

4 275 100,23

27.2.2020 MM15920

42 200,00

Inv. číslo

29.6.2020 H-ZP-K/24A

191 919,30

10.12.2020 H-ZP-M/9

242 380,00

20.10.2020 MM16012

109 244,25

24.11.2020 MM16064

110 979,87

24.11.2020 MM16065

8 912 028,88

16.6.2020 MM15962

58 583,00

30.9.2020 MM15997
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Přehled hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2020:

53

54

55

56

VI. Peněžní fondy
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VII. Inventarizace majetku a závazků
Inventura proběhla dle Směrnice o inventarizaci - Interního příkazu ředitelky k provedení inventarizace
za rok 2020, který byl vydán dne 29. 10. 2020.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 23. 11. 2020 do 4. 1. 2021.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 23. 11. 2020 do 7. 12. 2020.
Inventura peněžních prostředků, cenin, zboží a pohonných hmot v automobilech proběhla 4. 1. 2021.
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 4. 1. 2021 do 1. 2. 2021.
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. Přímým
59

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

nadřízeným je podepisována a schvalována měsíční evidence pracovní doby jednotlivých
zaměstnanců.
Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno, pravidelně
prováděna kontrola pokladní hotovosti a dodržování stanoveného pokladního limitu.
Potvrzeno zápisem do pokladní knihy. Ojedinělé překročení pokladního limitu
zdůvodněno písemně.
Kontrola cenin (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 ve výjimečných případech a cesty 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, za evidenci zodpovídá přímý
nadřízený.
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. Víceúrovňová spolupráce mezi kurátory, správci depozitáře a
konzervátory.
Kontrola knihovního fondu – pobočka Hodonín: kontrola byla provedena v červnu 2020 u
209 titulů, jednalo se o brožury a staré časopisy z fondu knihovního skladu; pobočka
Kyjov: kontrolu provádí vedoucí pobočky 1x měsíčně zápisem knihovnice o přírůstcích,
počtu výpůjček, meziknihovní výpůjční službě a dalších činnostech; pobočka Mikulčice:
kontrola provedena – stav 286 titulů.
Fyzická inventarizace majetku, zásob a pokladen – proběhla v souladu s příkazem
ředitelky o provádění inventarizace v roce 2020.
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Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků - proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2020.
Inventarizace sbírek – probíhala podle předem schváleného Plánu hlavních úkolů pro rok
2020, o inventarizaci sbírek jsou vyhotovovány inventarizační zápisy a inventurní závěry.
Průběžně probíhá i kontrola sbírek (uložení, stav, konzervace, …).
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 2020 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:

1) 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. JMK065198/2020/OŽP za období od
11. 6. 2020 do 3. 11. 2020. Kontrolu provedli zaměstnanci Jihomoravského kraje odboru
životní prostředí Brno dne 3. 11. 2020. O výsledku kontroly byl vyhotoven protokol č. j. JMK
143858/2020 ze dne 3. 11. 2020. Práce byly provedeny v kvalitě a rozsahu daném smluvními
podmínkami, bez zjištění závad a nedodělků. Opravná opatření nebyla stanovena.
2) Interní audit EnMS č. IA-013/20, jehož kritériem je shoda s požadavky uvedenými v 77/INAVOK (dle ČSN EN ISO 50001:2012) byl proveden na pobočce v Kyjově zaměstnancem
Jihomoravského kraje odboru majetkového Brno dne 30. 7. 2020. O výsledku kontroly byl
vyhotoven protokol č. j.: 111007/2020 OM ze dne 7. 8. 2020. Nápravná ani preventivní
opatření nebyla navrhována.

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:
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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.

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
Komentář
náklady v
tis. Kč
Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně
45 000 Realizace akce bude v rámci programu
IROP 2014-2020. RJMK schválila dne
12.10.2020 podání žádosti o změnu
projektu z navýšené alokace výzev IROP.
Rozhodnutí o povolení stavby nabylo
právní moci dne 17.2.2021. Poté
předpokládáme doručení Registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude
podána žádost na JMK o stanovení ZU.
Obnova fasád a sanace vlhkosti zámku v
12 000 Zpracována projektová dokumentace,
Hodoníně
akce je zatím pozastavena. Záměrem
muzea je akci realizovat z havarijního
fondu OKPP nebo z havarijního fondu
OINV JMK, případně z dotačních titulů.
Oprava památkově chráněného objektu je
potřebná, v některých částech značně
naléhavá. Stavební povolení je platné do
30.7.2021 a nelze prodloužit.
Stavební úpravy a obnova stálé expozice
20 700 Realizace akce bude v rámci programu
v Městském muzeu Veselí nad Moravou
IROP 2014-2020. RJMK schválila dne
12.10.2020 podání žádosti o změnu
projektu z navýšené alokace výzev IROP.
Předpokládá se doručení Registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace v měsíci
únoru 2021. Poté bude podána žádost na
JMK o stanovení ZU. Povolení ke stavbě
vyřízeno.
Stavební úpravy a obnova stálé expozice
20 000 Zpracována projektová dokumentace na
v Masarykově muzeu v Hodoníně
stavební část, probíhá zpracování
projektové dokumentace na zhotovení
expozice.
Dopravní obslužnost Archeoparku
14 000 Zpracována projektová dokumentace pro
Mikulčice-Kopčany
provedení stavby. Povolení ke stavbě
vyřízeno. Předpokládáno financování z
IROP.
Komplexní řešení mikroklimatu a větrání
5 538 Zpracována studie technického řešení.
sálu Evropa v Hodoníně

63

Přízemí návštěvnického centra v
Mikulčicích

3 957 Je podána žádost na JMK o schválení
dodatku č. 1 k ZRM. Po zpracování návrhu
zadávací dokumentace bude podána
žádost na JMK o schválení ZD v RJMK.
Poté budeme soutěžit dodavatele
stavebních prací a dodávek a TDS.
Povolení ke stavbě vyřízeno.

X. 2. Významné akce, výstavy, expozice, vernisáže spojené s významnými událostmi
regionu, osobnostmi apod.
Vlastivědné muzeum v Kyjově připravuje v roce 2021 výstavu k významnému výročí 150 let od vzniku
kyjovské obce sokolské a 100 let od pořádání prvního Slováckého roku.

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. Projektová dokumentace
také řeší nátěr kastlových oken, rámů a vnitřních parapetů, vč. výměny a opravy vchodových dveří
(vstup služební, návštěvnický, pokladní). Akce byla JMK pozastavena.
Pobočka Městské muzeum ve Veselí nad Moravou i archeologické pracoviště v Hodoníně se
dlouhodobě potýká s nedostatkem místa v depozitáři, což bude řešeno v rámci realizace akcí z
programu IROP 2014-2020 z navýšené alokace výzev IROP v průběhu let 2021 – 2023, a to Stavební
úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou a Depozitář Masarykova
muzea v Hodoníně.
Na pobočce v Kyjově bude potřeba vyměnit oboje vstupní vrata do areálu muzea, vrata neustále
klesají a nejsou správně ukotvena ve veřejích.
V sále Evropa bude nutné provést opravu výtahu v celkové hodnotě cca 60 tis. Kč, která vyplynula z
technické kontroly výtahu.
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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
Fotofond H
Vlastní sběr:
Nákup:

85 kusů
8 kusů

Fotofond S
Vlastní sběr:

29 kusů

Obecné sbírky
Vlastní sběr:
Dary:
Nákup:

321 kusů
70 kusů
53 kusů

Vlastní sběr celkem:
Dary celkem:
Nákup celkem:
Celkem za pobočku:

435 kusů předmětů
70 kusů předmětů
61 kusů předmětů
566 kusů předmětů

KYJOV
ETNOGRAFIE – celkem přibylo 137 kusů sbírkových předmětů
Nákup:
•
•
•
•

135 kusů předmětů
129 ks Mistři JmK
1 pár obuv
3 ks kroje
2 ks krajek

Vlastní sběr:
•

2 ks předmětů

2 ks kroje

HISTORIE – celkem přibylo 190 kusů sbírkových předmětů
Nákup:
•
•
•
•
•
•
•

32 ks předmětů
4 ks fototechnika
3 ks hračky, hry
12 ks vybavení domácnosti
10 ks vánoční ozdoby
1 ks sklárna
1 ks faleristika
1 ks náboženství

Dar:
•
•

121 předmětů
50 ks školství
3 ks sport
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2 ks fototechnika
15 ks zdravotnictví
4 ks tiskopisy
10 ks legitimace
21 hračky, hry
5 ks kino
4 ks spolky
4 ks vybavení domácnosti
2 ks pečetidla razítka
1 soubor toaletní potřeby

Vlastní sběr + staré sbírky
•
•

29 předmětů

28 ks staré tisky
1 ks fotografie

Vlastní sběr celkem:
Nákup celkem:
Dary celkem:
Celkem za pobočku:

31 kusů předmětů
167 klusů předmětů
121 předmětů
319 kusů předmětů

VESELÍ NAD MORAVOU
ETNOGRAFIE – celkem přibylo 64 kusů sbírkových předmětů
Vlastní sběr (+ ze starých sbírek):
53 kusů předmětů
• 12 ks vybavení domácnosti
• 2 ks kalendář
• 11 ks pohlednice
• 2 ks plakátů
• 4 ks programy, pozvánka k folklórním akcím
• 5 ks zpěvník Slovácká stuha
• 1 ks vzpomínky
• 16 ks příručka ručních prací
Nákup:
11 kusů předmětů
• 10 ks krojové součástky
• 1 ks tkalcovský stav
HISTORIE – celkem přibylo 133 kusů sbírkových předmětů
Vlastní sběr:
133 kusů předmětů
• 96 ks školní nástěnné obrazy
• 2 ks textil
• 2 ks brusle
• 23 ks vánoční ozdoby
• 9 ks telefony
• 1 ks pohlednice
Vlastní sběr celkem:
Nákup celkem:
Celkem za pobočku:

186 kusů předmětů
11 kusů předmětů
197 kusů předmětů
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Příloha č. 2 – SMĚRNICE – Kritéria pro hodnocení HÚE

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Příloha č. 3 – ARCHEOLOGIE (AKVIZICE, VÝZKUMY, NÁLEZOVÉ ZPRÁVY)
Nálezy z archeologických výzkumů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

201902-2020-08 Ždánice-Habrovská, Hrubá strana, vod. VaK Hodonín
202013 Ždánice-Padělky, rev. sídliště Město Ždánice
202018 Ratíškovice-Polní, kom. Obec Ratíškovice
202045 Hodonín-Jánošíkova, úprava prostoru Město Hodonín
201950 Ratíškovice-U Jezérka, TI pro výstavbu RD SYTYS
15/20: Strážnice/Radějov-koryto Radějovky
21/20: Věteřov, RD Kohútovi, opěrná zeď
202038 Žarošice-Díly v loučkách, hala Jelínek
202055 II-432 Kyjov-Boršovská-křiž. s I-54 SUS JMK
202065 Kyjov-Traktorka, plyn. Město Kyjov

Nálezy předané fyzickými osobami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miroslav Žádník, Hodonín
Milan Grünwald, Hodonín
Jan Seman, Brno
Antonín Mívalt, Vracov
Milan Grünwald, Hodonín
Michal Dombek, Mutěnice
Pravoslav Šiffel, Hodonín
Tomáš Bilíček, Dubňany
Pravoslav Šiffel, Hodonín

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Marek Blaha, Hodonín
Radek Máčala, Bzenec
Eliáš Urban, Vyškov
Matyáš Janík, Hodonín
Pavel Bartes, Kyjov
Michaela Malářová, Kyjov
Jiří Jagoš st., Dražůvky
Jiří Jagoš ml., Kyjov
Jiří Procházka, Strážovice

Seznam smluvních výzkumů
201902-2020-01 Hodonín-Havlíčkova, kan. VaK
201902-2020-02 Strážovice-oprava přivaděče VaK Hodonín
201902-2020-03 Vnorovy-Hlavní, vod. VaK Hodonín
201902-2020-04 Hodonín-Pánov, vod., 2. et., km 1,4-1,6 VaK Hodonín
201902-2020-05 Hodonín-Pr. Veselého, vod. VaK
201902-2020-06 Hodonín-Pr. Veselého, kan. VaK
201902-2020-07 Hodonín-Pánov, vod. 2. et., km 0-1,4 VaK Hodonín
201902-2020-08 Ždánice-Habrovská, Hrubá strana, vod. VaK Hodonín
201949-2020-01 Hodonín-Jiráskova, Marxova, Brandlova, opt. kabely NetConnect
201949-2020-02 Hodonín-Mírové nám., Havlíčkova, Brandlova, opt. kabely NetConnect
201949-2020-03 Hodonín-Marxova, Měšťanská, Štefánikova, Herbenova, Sc. Viatora, opt. kabely
NetConnect
201949-2020-04 Hodonín-Národní třída, opt. kabely NetConnect
202001 Hodonín-přístaviště, kom. Swietelsky
202002 Petrov-Plže, sklep Ilčíkovi
202003 Vnorovy-Na Jazerách, chovné rybníky Obec Vnorovy
202004 Hodonín-Brněnská, prodejna DEK
202005 Čejč-Za Školou, TI pro RD Obec
202006-01 Šardice-Dědina, NN Perfect
202006-02 Šardice, Neoklas, kVN Perfect
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202007 Hodonín-Brněnská, nový objekt fi Ptáček
202008 Vracov-skrývka a těžba pískovna Tvarbet Moravia
202009 Kyjov-Zahradní, NN GasNet
202010 Hodonín-Očovská, regenerace sídliště Swietelsky
202011 Kyjov-Zahradní, RPS, kom. Město Kyjov
202012 Veselí nad Moravou-Kollárova-Blatnická, kom. a IS, I. et. Město Veselí nad Moravou
202013 Ždánice-Padělky, rev. sídliště Město Ždánice
202014 Strážnice-Nádražní, stav. úpravy dílny Město Strážnice
202015 Hovorany-u kostela, parkoviště Obec Hovorany
202016 Čejkovice-Cigánov, vinařství Konečný (investor odmítl podepsat smlouvu)
202017 Archlebov-ubytovací zařízení Spielberg
202018 Ratíškovice-Polní, kom. Obec Ratíškovice
202019 Dubňany-Na Dílech, vod., kan., kom. Obec Dubňany
202020 Kuželov-cesta T2 Swietelsky
202021 Ždánice-hala EPS Příbram
202022 Čejkovice-Cigánov, vinařství Vydařelý
202023 Veselí-Masarykova, MS GasNet
202024 Lužice-Velkomoravská, reko MS GasNet
202025 Čejkovice-Hlavní, ZRU VTL RS GasNet
202026 Bukovany-Za Kovárnou TI Pro RD Obec Bukovany
202027 Hodonín-Měšťanská, Družstevní čtvrť, propojení cyklostezek Město Hodonín
202028 Prušánky-kuželna SK Podlužan
202029 Násedlovice-kom. Obec Násedlovice
202030 Hodonín-Jánošíkova, úprava prostoru Eurovia
202031 Strážovice-Kyjov I-54 ŘSD
202032 Hodonín-výrobní areál Prefa Brno
202033 Prušánky-haly Termoreg
202034 Mutěnice-KD úprava terasy Obec Mutěnice
202035 Svatobořice-Mistřín II-422 - křižovatka s II-380 Čejč SUS JMK
202036 Mutěnice, Bůdy, obnova TS, posil.kabely NN EoN
202037 Archlebov, obnova NN EoN
202038 Žarošice-Díly v loučkách, hala Jelínek
202039 Mutěnice-Výhon, stezka pro chodce a pro cyklisty Obec Mutěnice
202040 Mutěnice-Údolní, MK Obec Mutěnice
202041 Hodonín-Smetanova, rezidence Edmont
202042 Mutěnice-intrav., kan. Obec Mutěnice
202044 Veselí-rozš. kNN MOEL
202045 Hodonín-Jánošíkova, úprava prostoru Město Hodonín
202046 Strážnice-Magnisova, IS Swietelsky
202047 Hodonín-Bratislavská, sklad, kan., požár. vod. Delimax
202048 Vnorovy-Nová, kan. Obec Vnorovy
202049 Hodonín-Velkomoravská, kNN EoN
202050 Hodonín-polní cesta C6 Swietelsky
202051 Hroznová Lhota-rozš. zázemí KD Obec Hroznová Lhota
202052 Veseli-nám. 24 dubna, polyf. dům handy corp
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Seznam nálezových zpráv
• Pozitivní:
Šmerda, J. 2020: Věteřov, RD Kohútovi, opěrná zeď. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu A-21/20.
Šmerda, J. 2020: Žarošice-Díly v loučkách, hala Jelínek. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu A-202038.
Kostrouch, F. 2020: Čejkovice, ul. V Chalupách, ppč. 4856/6. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě kanalizace. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201954).
Kostrouch, F. 2020: Čejč – ul. Nádražní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201902-14).
Kostrouch, F. 2020: Ratíškovice, U Jezérka. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201950).
Kostrouch, F. 2020: Veselí nad Moravou. Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu (výzkum č. A-202044).
Kostrouch, F. 2020: Hodonín, ul. Jánošíkova. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu, terénní část (výzkum č. A-202045).
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