
Výroční zpráva Slováckého muzea za rok 2003

ČINNOST SBÍRKOTVORNÁ A PÉČE O SBÍRKOVÉ FONDY

Národopisný úsek

V roce 2003 provedl národopisný úsek Slováckého muzea evidenci I. stupně u
556 kusů předmětů získaných darem či koupí. II. stupněm evidoval 560 kusů
sbírkových předmětů a reevidoval 196 karet II.  stupně. Připravil  a realizoval
aktualizaci  zápisu  národopisného  sbírkového  fondu  do  Centrální  evidence
sbírek  podle zákona č.  122/2000 Sb.  a prováděcí  vyhlášky č.  275/2000 Sb..
Byla  provedena  fyzická  inventura  3.849  kusů  sbírkových  předmětů  včetně
odsouhlasení  na  kartách  II.  stupně,  oprav  uložení  na  kartách  a  sepsání
inventurních  seznamů.  Oddělení  zpracovalo  celkem  539  klasických  i
digitálních  fotografií  sbírkových  předmětů  včetně  výzkumů  a  výstav.  Ke
konzervaci  bylo  vybráno  a  předáno  704  kusů  sbírkových  předmětů
národopisné povahy. Terénní sběr sbírkových předmětů byl proveden v obcích :
Suchá Loz,  Kunovice,  Uherské Hradiště,  Zlín,  Sady,  Buchlovice,  Staré Město,
Lelekovice,  Nivnice,  Babice,  Boršice,  Ostrožská  Nová  Ves,  Vlčnov,  Uherský
Ostroh, Kroměříž, Jarošov, Veletiny, Topolná, Pitín a Mařatice. Družstvo Slovač
darovalo muzeu  sbírku  předmětů,  která se  stala  součástí  sbírkového fondu
organizace.  Nákup  sbírkových  předmětů  byl  projednán  odbornými  členy
poradního sboru ředitele pro sbírkotvornou činnost. Průběžně byly prováděny
kontroly předmětů v depozitářích a činěna opatření k jejich ochraně. Zápisy z
kontrol  byly  předloženy  řediteli  muzea.  Pracovnice  oddělení  se  podílely  na
přípravě  národopisných  expozic  na  sezónu  v hlavní  budově  i  v zemědělské
usedlosti Topolná. Byl vypracován plán inventarizace národopisných sbírek na
léta 2000 - 2009 v intencích platných norem.

Archeologický úsek

Do karet  evidence II.  stupně zapsali  pracovníci  oddělení  s využitím  systému
BACH celkem 9.578 kusů předmětů. Inventura proběhla u 13.240 sbírkových
předmětů.  Byla  provedena  aktualizace  zápisu  archeologického  sbírkového
fondu do Centrální evidence sbírek. Digitální technologií bylo pořízeno 1.328
snímků sbírkových předmětů, výzkumů a výstav, včetně propagace. Dále bylo
zhotoveno 181 diapozitivů, 65 barevných fotografií a 19 čb fotografií lokalit,
výzkumů  a  výstav.  K  zařazení  do  fotodokumentace  bylo  určeno  a  předáno
celkem 1.202 digitálních snímků. Protokolárně bylo předáno konzervačnímu
oddělení  celkem  47  kusů  sbírkových  předmětů.  Ve  všech  depozitářích
archeologického oddělení  byla  pravidelně  sledována teplota  a  vlhkost.  Tyto
hodnoty byly zapisovány do zvláštních sešitů, které jsou uloženy v příslušných
depozitářích.  K zařazení  do dokumentace bylo pracovníky  oddělení  předáno
celkem  542  kusů  karet  II.  stupně.  Byl  vypracován  plán  inventarizace



archeologických sbírek na léta 2000 - 2009 v intencích platných norem.

Historický úsek

Pracovnice historického úseku evidovala I. a II. stupněm 257 kusů sbírkových
předmětů. Do počítače vložila spolupracovnice z knihovny SM celkem 85 karet
evidence II. stupně (naskenováno celkem 455 sbírkových předmětů). V souladu
se  zákonem  č.  122/2000  Sb.  a  prováděcími  předpisy  byla  provedena
aktualizace  zápisu  historického  fondu  SM  do  Centrální  evidence  sbírek  a
odeslány  aktualizované  údaje  z  celé  instituce.  Proběhla  inventarizace  části
sbírkového  fondu  historie  včetně  protokolu  -  celkem  6.237  předmětů.  Do
dokumentace bylo předáno 120 kusů foto sbírkových předmětů, nafoceno 108
sbírkových  předmětů,  určeno  20  kusů  diapozitivů  a  37  čb.  fotografií.  V
programu  Bach  bylo  zpracováno  525  digitálních  snímků  na  86  kartách.
Konzervování  a  restaurování  proběhlo  celkem  u  83  historických  sbírkových
předmětů. Uskutečnil se nákup sbírkových předmětů prostřednictvím nákupní
komise.  Stav veškerých  historických  sbírkových  předmětů  byl  kontrolován
minimálně  1x  za  měsíc  včetně  vedení  zápisů  o  těchto  kontrolách.  Byl
vypracován  plán  inventarizace  historických  sbírek  na  léta  2000  -  2009  v
intencích platných norem.

Úsek dějin umění

Pracovnice  úseku  dějin  umění  evidovaly  I.  stupněm  62  kusů  sbírkových
předmětů. Vzhledem k zimnímu termínu nákupu nových předmětů budou tyto
zaevidovány v II. stupni v roce 2004. Aktualizace zápisu do Centrální evidence
sbírek nebyla povedena, neboť v průběhu roku nedošlo k evidenčním změnám.
V  důsledku  časově  náročného  plnění  vědecko-výzkumného  úkolu  "Slovník
Zlínské  školy  umění."  byl  roční  plán  GSM  změněn  a  bod  zpracování
fotodokumentace sbírkových předmětů a výstav byl přesunut na období roku
2004. Pravidelně byl kontrolován stav sbírkových předmětů v depozitářích a
klimatické podmínky, o kontrolách byly vedeny zápisy. Zkonzervováno bylo 10
kusů  obrazů  a  rámů.  Inventarizace  proběhla  u  1.914  kusů  sbírkových
předmětů. Byl vypracován plán inventarizace sbírek umění na léta 2000 - 2009
v intencích platných norem

Úsek dokumentace

Na úseku dokumentace byly v roce 2003 plněny úkoly následujícím způsobem
:

evidován negativní a pozitivní materiál sbírkového fondu v počtu 122
kusů, z toho 120 kusů historie a 2 kusy etnografie. Kopírováno 503 kusů
karet evidence II. stupně, z toho 400 pro etnografický a 103 pro
historický úsek.



evidován negativní a pozitivní materiál z výzkumů a výstav v celkovém
počtu 1.587 kusů, z toho 444 kusů etnografie, 640 kusů historie, 84
archeologie, 22 umění a 397 kusů dokumentace. 1.400 digitálních
snímků bylo zpracováno na 229 kartách, z toho 86 kusů karet historie, 43
kusů kulturně výchovné činnosti, 4 kusy archeologie a 96 karet
dokumentace. Bylo ukončeno vkládání popisů do karet památek pro KÚ
ZK. Probíhala kontrola elektronických karet odborných úseků včetně
tisku tvrdé a červené karty, nalepení štítků a zařazení do kartotéky. Do
přírůstkové knihy zapsáno 1.388 čísel, stav počítadla na PC činí 46.760
čísel. Pro historické oddělení bylo naskenováno a evidenčně zpracováno
455 pohlednic.
v rámci generální inventarizace dokumentace bylo zkontrolováno celkem
4.105 karet, odstraněno bylo 187 položek a nově zaevidováno 160 karet.
kompletně evidováno a založeno 657 kusů diasnímků formátu 6x6 cm, z
toho 226 archeologie, 24 umění, 10 etnografie a 397 kusů dokumentace.
V systému Bach zpracováno 3.800 diasnímků formátu kinofilm.
zpracováno celkem 96 kusů negativů získaných přefocením starých
skleněných desek.
po přefocení karet bez negativu a zhotovení nového negativu bylo
zpracováno 193 kusů karet.
evidováno 17 kusů negativního a pozitivního materiálu sbírkových
předmětů před a po konzervaci.
po celý rok prováděna evidence zápůjček a výpůjček formou
hospodářských smluv (21 kusů) a kontrolovány termíny vrácení.
průběžně bylo spolupracováno s badateli i odbornými pracovníky při
výběru negativního a pozitivního fotomateriálu (celkem 114 badatelů bez
pracovníků SM UH).
po celý rok byl veden sklad tisků a zboží pro prodej v pokladnách muzea
včetně provádění měsíčních uzávěrek a roční inventury.
průběžně byly rozesílány a fakturovány na základě objednávek publikace
SM , tyto byly rovněž osobně i písemně propagovány.

průběžně byla vedena a ošetřována muzejní videotéka a zápůjčky
videokazet (přetočeno 120 kusů videokazet).
zajištěno přetočení 16 kusů klasických 16 mm filmů z etnografického
fondu na DVD.

Fotografický a videoúsek

V souladu s plánem činnosti byly v roce 2003 zabezpečeny tyto fotografické
práce:

provedena fotodokumentace sbírkového fondu muzea v počtu 170 kusů
negativů a pozitivů a 227 digitálních záběrů.



provedena fotodokumentace výzkumů a výstav v počtu 1030 kusů pozitivů
a negativů a 5.806 digitálních záběrů.
zhotoveno 226 kusů reprodukčních negativů a pozitivů ze 161
historických skleněných desek.
zhotoveno 234 kusů reprodukcí karet, které neměly negativ.
zpracováno 6 kusů snímků získaných darem či koupí.
průběžně prováděna fotodokumentace významných akcí a událostí v
regionu.
průběžně prováděna fotodokumentační práce pro výstavní činnost muzea.
průběžně prováděna fotodokumentace konzervačních procesů v počtu 243
kusů záběrů.
podle požadavků prováděny fotografické práce pro publikační a
propagační účely.
podle požadavků zhotovovány videozáznamy.
podle požadavků ozvučovány vybrané akce muzea.
prováděna fotodokumentace postupu stavebních prací při opravách
objektů instituce.

Fotografický  úsek  zpracoval  za  rok  celkem  1.308  kusů  čb.pozitivů  13x18,
1.202 kusů čb.negativů 6x9, 5  kusů čb. negativů 6x7, 242 kusů diapozitivů
6x9,  757  kusů  diapozitivů  6x7,  119  kusů  diapozitivů  24x36  a  8.562  kusů
digitálních záběrů (kromě výše uvedeného i objekty a lokality SM, akce SM,
provozní  potřeby  SM  apod.).  Všechny  digitální  snímky  nebyly  z  časových
důvodů dokumentačně zpracovány a jsou uloženy na CD nosičích.

Konzervační úsek

V roce 2003 byly zabezpečeny v souladu s plánem činnosti tyto konzervátorské
práce :

pro etnografické oddělení dále zkonzervováno 658 kusů sbírkových
předmětů ze stávajícího fondu i nových nákupů roku 2002 a 2003.
Zajištěna odborná oprava zemědělského nářadí. Provedena konzervace
sbírkových předmětů k výstavě "A ta kráva mléko dává". Konzervačních
procesem prošlo i 336 kusů výšivky.
pro úsek umění zkonzervováno 10 kusů rámů obrazů.
pro archeologické oddělení zkonzervováno 21 kusů sbírkových předmětů.
Úsek se podílel na přípravě výstavy "Egypt" - výroba a malba panelů,
výroba kopií, modelů a výstavních objektů, ošetření konstrukcí a
exponátů.
pro historický úsek zkonzervovány a restaurovány 3 postavníky, 9
střeleckých terčů a 71 kusů předmětů z nových nákupů a starých fondů.
pravidelně ( minimálně 1x za měsíc ) byly kontrolovány, větrány, případně
zvlhčovány depozitáře včetně předkládání zpráv o jejich stavu.



na PC zpracováno celkem 454 kusů nových konzervačních karet.
na PC zpracováno celkem 934 starých konzervačních karet.
účast na odborném semináři v Brně.
protokolárně předávány předměty před a po konzervaci včetně jejich
fotodokumentace

Odborná knihovna

V uplynulém roce plnila pracovnice odborné knihovny SM UH plánované úkoly
následujícím způsobem :

průběžné poskytování služeb badatelům (celkem 1492 výpůjček) a
odborným pracovníkům (celkem 478 výpůjček).
průběžně doplňován knihovní fond včetně zápisů nových přírůstků - do
počítače bylo vloženo celkem 543 přírůstků.
v měsíci květnu byl zprovozněn on-line katalog knihovny SM na internetu,
který byl propagován v masmédiích a zveřejněn na webových stránkách
vybraných knihoven.
na základě konzultace s Knihovnou B.B. Buchlovana bylo upuštěno od
revize knihovního fondu a započato s vytvořením revizního katalogu (zatím
zapsáno 500 přírůstkových čísel). Po jeho dokončení bude následovat
provedení vlastní revize fondu.
zrevidováno celkem 239 katalogů.
nově svázané ročníky časopisů a opravené knihy byly zapsány a vřazeny do
knihovního fondu.
analyticky zpracovány časopisy z roku 2001 a 2002. Dále zpracovány
články z periodik Ceramics Art, Revue Antique a Moderní dějiny
(naplněno celkem 963 záznamů).
obvyklým výměnným způsobem spolupracováno s českými i zahraničními
knihovnami (20 institucí v 7 evropských zemích).
pro historický úsek bylo na PC zpracováno 85 karet evidence II. stupně.
všechny články pojednávající o činnosti Slováckého muzea a regionu jsou
průběžně kopírovány a archivovány.
byl sestaven a zveřejněn soupis knih a časopisů získaných v zahraničí
výměnným způsobem.
průběžně poskytována administrativní výpomoc.
průběžně prováděno kopírování, vazba a laminování materiálů včetně
sledování hospodárnosti.
průběžně probíhalo sjednocování klíčových slov.

ČINNOST VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A METODICKÁ

Národopisný úsek

byl dokončen výzkum " Zeleň v lidových obyčejích" . Jeho výsledky byly



zveřejněny a na mezinárodní konferenci ve Strážnici pod názvy
"Krušpánek, rozmarýn a myrta v lidových obyčejích na
Uherskohradišťsku", "Růže v lidových obyčejích na Uherskohradišťsku" a
"Zeleň v jízdě králů ve Vlčnově".
pokračovala práce na výzkumnému úkolu "Současná hodová obchůzka na
Uherskohradišťsku". Zpracovány dotazníky, literatura, fotodokumentace,
koncepce studie, zhotoveno 150 výzkumových karet.
pokračoval výzkum "Textilní sbírka Slováckého muzea, její vznik, vývoj,
využití a historická hodnota" .
na úseku kronikářské práce byly zaškoleni noví kronikáři, provedeny
konzultace zápisů v kronikách, aktualizovány adresáře kronikářů,
zhodnoceny roční zápisy kronik a vedena veškerá potřebná agenda.
metodická pomoc poskytnuta jednotlivcům, skupinám, obcím, institucím,
souborům apod. v 62 případech.
provedena fotodokumentace fašanku (Bánov, Vlčnov, Komňa, Záhorovice,
Nezdenice, Šumice, Staré Město, Boršice, Tupesy, Ostrožská Lhota a
Hluk), fotodokumentace řemesel (Uherský Ostroh) a velikonoc (Jarošov,
Kněžpole, Bílovice, Jalubí, Traplice, Sušice a Huštěnovice). Ostatní terénní
fotodokumentace probíhala v obcích Sady, Vésky, Kostelany, Míkovice,
Jarošov, Staré Město, Topolná, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Popovice,
Traplice, Mistřice, Spytihněv, Polešovice, Březolupy, Částkov, Mařatice,
Zlechov, Nedakonice, Pašovice, Prakšice, Podolí, Kudlovice, Nedachlebice,
Buchlovice, Kněžpole a Bílovice. Celkem bylo zhotoveno 342 snímků.
metodická pomoc byla poskytnuta 43 jednotlivcům a institucím.

Archeologický úsek

podle požadavků investorů oddělení proběhly záchranné výzkumy a dozory
v těchto obcích: Uherské Hradiště, Uherský Brod, Modrá, Míkovice a
Uherský Ostroh.
byly zpracovány 2 nové nálezové zprávy z posledních výzkumů a dozorů
archeologického oddělení v Uherském Hradišti a Modré.
sledována stavební činnost v okrese Uherské Hradiště a vedena stavební
agenda - celkem 64 položek, napsáno 15 vyžádaných vyjádření ke
stavebním akcím.
s investory bylo uzavřeno 11 smluv na provedení záchranného
archeologického výzkumu v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Modré,
Míkovicích a Uherském Ostrohu.
provedena aktualizace katalogové a mapové registrace archeologických
lokalit - 25 nalezišť v oblasti Bílých Karpat.
výsledky výzkumů byly publikovány v Přehledech výzkumů za rok 2002
(2x) a ve sborníku Slovácko (3x).

Historický úsek



pokračoval výzkum "Uměleckohistorické památky okresu Uherské
Hradiště". Při něm bylo dokumentováno 11 křížů, soch a kaplí v obci
Mistřice na výzkumových 20 kartách.
metodická pomoc byla poskytnuta v 101 případech - 26x badatelům, 29x
institucím a 35x studentům při přípravě diplomových, seminárních a
jiných prací a 11x soukromým osobám.
zajištěna odborná praxe studentů SOU - obor cestovní ruch a studentky
VŠ.

Úsek dějin umění

byl ukončen výzkum na téma "Zlínská Škola umění a Střední
uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti" . Jeho výstupem se stalo
vydání publikace - slovníku absolventů ve spolupráci s Krajskou knihovnou
Františka Bartoše ve Zlíně.
proběhly výzkumy pro přípravu výstav v galerii v roce 2003 a 2004.
pokračoval výzkum a dokumentace lité medaile v návaznosti na hradišťská
sympozia. Jeho součástí se stala na podzim realizace výstavy medailí v
polské Wroclavi.
průběžně byla poskytována metodická pomoc a určování či ohodnocování
výtvarných děl (53), v rámci povinné praxe spolupracováno se studenty
SOU - obor cestovní ruch. Badatelská podpora poskytnuta 6 osobám.

ČINNOST KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ

Výstavy

V roce 2003 návštěvníci Slováckého muzea shlédli tyto výstavy :

Etnografický úsek :

Přijďte, chlapci k nám (Slovácké muzeum)
A ta kráva mléko dává (Slovácké muzeum)
Vánoce na Moravě (Bjelovar, Chorvatsko)

Historický úsek :

Panenky Anny Šlesingerové (Slovácké muzeum)
Afrika, Černý kontinent 1946-1950 kamerou Stanislava Škuliny (Slovácké
muzeum)
Historické pohlednice regionu ze sbírky Slováckého muzea (Slovácké
muzeum)

Úsek dějin umění :

Josef Ruszelák I., obrazy, kresby, grafika, fotografie (Galerie Slováckého



muzea)
Josef Ruszelák II., obrazy, kresby, grafika, fotografie (Galerie Slováckého
muzea)
Miloslav Jemelka, obrazy (Galerie Slováckého muzea)
Antonín Oth, skleněná plastika (Galerie Slováckého muzea)
4. medailérský salón (Galerie Slováckého muzea)
Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách zlínské galerie (Galerie
Slováckého muzea)
Ve světle I. (Galerie Slováckého muzea)
Ve světle II. (Galerie Slováckého muzea)
Vladimír Petrík, obrazy, kresby (Galerie Slováckého muzea)
Znad Dunaju, Weltawy i Wisly - maďarská, slovenská, česká a polská
medaile, plaketa, socha a kresba (Wroclaw, Polsko)
Petra Seidlová (Veselí nad Moravou) - ve spolupráci
Veronika Machová, Antonín Mach (Uherský Brod) - ve spolupráci
Josef Pšurný (Uherský Ostroh) - ve spolupráci
Jiří Brázda (Buchlovice) - ve spolupráci
Tomáš Měšťánek (Praha) - ve spolupráci
Miroslav Malina (Brno) - ve spolupráci

Archeologický úsek :

Člověk proti nemocem (Slovácké muzeum)
Egypt za vlády faraonů (Slovácké muzeum)
Egypt očima Milana Zeminy (Slovácké muzeum)
Egypt dotykem - výstava pro nevidomé (Slovácké muzeum)

Celkem  bylo  připraveno  a  realizováno  26  výstav,  z  nich  8  mimo
prostory Slováckého muzea, z toho 6 v České republice a 2 v zahraničí.
6 výstav bylo realizováno ve spolupráci s jinými institucemi.

Doplňkové kulturní akce

Etnografický úsek :

Velikonoční období

připraveno a realizováno 7 předvádění lidové rukodělné výroby

Vánoční období

připraveno a realizováno 9 předvádění lidové rukodělné výroby

Kurz paličkování

realizován ve dvou souběžných cyklech od 1.10.2002 do 4.2.2003 - 10



akcí

Národopisné besedy

Lidové zvyky na Slovácku, Lidové stavitelství na Slovácku, Lidový oděv na
Slovácku,

Lidová kultura na Slovácku, Lidová keramika na Slovácku - celkem 10 akcí

Mezinárodní konference "Zeleň v lidových obyčejích"

- realizováno celkem 37 kulturních akcí

Úsek dějin umění:

Ples v galerii
Příběhy a písničky ze středověku
Hoffmanovo divadlo - celkem 7 představení
Rockové koledování pod stromečkem
Kouzelné barvičky (Dětské centrum) - práce s dětmi předškolního věku
(10 akcí pro 215 dětí)
Mezinárodní den památek - program pro děti a dospělé
Uherské Hradiště - město jako malované (Dětské centrum) - soutěž pro
děti
Mezinárodní den muzeí - program pro děti a dospělé

- realizováno celkem 23 kulturních akcí

Historický úsek:

Meziválečná architektura v Uherském Hradišti - Univerzita III. věku
Mezinárodní den muzeí - program pro děti a dospělé
Regiontour 2003 - expozice muzeí a galerií

- realizovány celkem 3 kulturní akce

Archeologický úsek:

Keltové na Moravě - Pedagogické centrum
Středověké město - Pedagogické centrum
Doplňkové akce k výstavě "Egypt za vlády faraonů" (tematické programy
pro děti a dospělé) - 66 akcí
Mezinárodní den muzeí - Se Slováckým muzeem za poznáním regionu -
výlet po archeologických lokalitách
Mezinárodní den muzeí - seminář o archeologických výzkumech v regionu



- realizováno celkem 70 akcí

Dokumentační úsek:

Mezinárodní den muzeí - "Otevřené dveře fotoarchívu" - program
Den otevřených dveří památek - "Otevřené dveře fotoarchívu" - program

- realizovány celkem 2 akce

Celkem  proběhlo  v  roce  2003  ve  Slováckém  muzeu  135  koncertů,
besed, seminářů,  představení,  předvádění  technik  lidové  rukodělné
výroby, kurzů apod., z toho 111 v hlavní budově SM, 23 v Galerii SM a 1
v jiném objektu.

Přednášková a další kulturní činnost

Národopisný úsek :

Celkem 28 odborných přednášek pro 441 osob, z toho 73 dospělých
a 368 dětí a mládeže.

Historický úsek :

Celkem 51 odborných přednášek pro 1.415 osob, z toho 368
dospělých a 1.047 dětí a mládeže.

Úsek dějin umění :

Celkem 15 odborných přednášek pro 417 dětí a mládeže .

Archeologický úsek

Celkem 2 odborné přednášky pro 124 dospělých.

V roce 2003 uspořádalo Slovácké muzeum celkem 96 přednášek  pro
2.397 posluchačů, z toho 565 dospělých a 1.832 dětí a mládeže.

V průběhu roku se odborní pracovníci účastnili konferencí, poradních sborů,
redakčních  rad,  programových  rad  folklórních  festivalů,  kulturních  komisí
apod. Všemi dostupnými formami byla zajišťována propagace akcí pořádaných
Slováckým muzeem. Realizována byla mezinárodní vědecká konference "Zeleň v
lidových obyčejích".

Ediční a publikační činnost

V  roce  2003  byl  vydán  společenskovědní  sborník  "Slovácko  2002"  .  Další
ročník tohoto sborníku byl připraven a předán do výroby (vyjde začátkem roku



2004). Byl rovněž připraven a vydán sborník "Zeleň v lidových obyčejích". Pro
návštěvníky byli vydány tyto tisky: "Průvodce památkami lidového stavitelství
Topolná", Průvodce stálou expozicí vesnického kovářství Topolná" a "Průvodce
expozicí  Slovácko".  Pro  děti  (Dětské  centrum)  byl  vydán  pracovní  sešit
"Památník Velké Moravy"  a Národopisná expozice Slovácko -  přijďte  děti  k
nám". Slovácké muzeum se podílelo redakčně a finančně ( na základě dohody
přednostů okresů Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž ) na vydání 4 čísel
společného časopisu  "ZVUK".  Ve spolupráci  s Krajskou knihovnou Františka
Bartoše  ve  Zlíně  byl  dokončen  a  vydán  "Slovníku  absolventů  zlínské  Školy
umění a SUPŠ v Uherském Hradišti" .

Celkem vydalo Slovácké  muzeum v roce  2003 2 odborné  sborníky, 1
velkou publikaci, 5 menších publikací a 4 časopisy (v koprodukci).

Jednotlivá  odborná  oddělení  publikovala  výsledky  svých  výzkumů,  výstavní
činnosti i propagaci akcí muzea následujícím způsobem :

etnografie - 29 příspěvků do tisku a 5 rozhlasových či televizních relací

historie - 46 příspěvků do tisku a 11 rozhlasových či televizních relací

umění - 44 příspěvků do tisku a 7 rozhlasových či televizních relací

archeologie - 48 příspěvků do tisku a 4 rozhlasové či televizní relace

pracovník  pro styk  s veřejností - 79 příspěvků do tisku a 26 rozhlasových či
televizních relací

Celkem  připravili  v  roce  2003  pracovníci  Slováckého  muzea  pro
masmédia 299 příspěvků.

Činnost výtvarníka

Plán činnosti  na rok  2003 byl  výtvarnicí  splněn.  Instalace výstav proběhla v
požadovaných  termínech  a v dobré kvalitě.  Rovněž publikační  a propagační
materiály dosahovaly velmi dobré úrovně.

Činnost pracovníka pro styk s veřejností

Koncem prvního pololetí byl přijat nový zaměstnanec na pozici pracovníka pro
styk  s  veřejností.  Jeho  pracovní  poměr  na  dobu  určitou  skončil  dne
31.12.2003. Ukázalo se, že účelnost a potřebnost tohoto pracovního místa ve
Slováckém muzeu je značná (nárůst propagace, návštěvnosti apod.). Z těchto
důvodů dojde v roce 2004 ke kumulaci funkcí etnografa a pracovníka pro styk
s veřejností. Konkrétně bude místo obsazeno pracovnicí vracející se z mateřské
dovolené. Ta bude pokračovat na rozpracovaných úkolech úseku z roku 2003.



Meziúseková výpomoc

Meziúseková výpomoc byla i v roce 2003 již tradičně na velmi dobré úrovni.
Spolupráce probíhala zejména při  rekonstrukčních  a následných  úklidových
pracích, instalacích výstav, stěhování sbírek a jiného materiálu, při přípravách
vernisáží,  plesu,  inventurách,  přípravách  objektů  a  lokalit  na  sezónu,  při
zajišťování výroby tisků apod.

OSTATNÍ ČINNOSTI

Provoz a materiálně - technické zabezpečení

V roce 2003 plnil provozní úsek úkoly stanovené plánem činnosti následujícím
způsobem:

zřízen, vybaven a připraven pro činnost dětský atelier Galerie SM.
doplněno osvětlení výstavních sálů Galerie SM.
doplněny výstavní panely v Galerii SM.
provedena konzervace kašny v Galerii SM.
doplněna okrasná zeleň na nádvoří Galerie SM.
provedeno statické zajištění, sanace zdiva, výměna části oken a oprava
části střechy hlavní budovy SM.
doplněno nouzové osvětlení ve stálé expozici hlavní budovy SM.
prověřeny možnosti zřízení únikového východu ze stálé expozice hlavní
budovy SM.
vyměněny plynové kotle v objektu Hradební.
proveden nátěr oken a mříží objektu Hradební.
upraveno a částečně osázeno nádvoří objektu Hradební.
opravena a natřena archeologická buňka v Památníku Velké Moravy.
prořezány stromy v areálu Památníku Velké Moravy.
opravena zídka areálu Památníku Velké Moravy.
dosázena zeleň v zahradě Topolná 90.
prořezány stromy v zahradách Topolná 90 a 93.
opraveno ukotvení dveří, vybudování hnojiště a zhotovení soklu pod vinný
lis v objektech Topolná 90 a 93.
opraveny omítky v objektech Topolná 90 a 93.
připraveny podklady pro projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu
kasáren č. 4.
zpracována studie rekonstrukce objektu kasáren č. 4.
prováděna průběžná údržba archeologických lokalit a příprava objektů
SM včetně lokalit na sezónu.
opravovány poutače SM včetně plakátovacích ploch.

Dále  byly  průběžně  prováděny  pravidelné  kontroly  lokalit  a  objektů  muzea
včetně  odstraňování  zjištěných  nedostatků.  Dále  byla  bezproblémově



zabezpečována  běžná  provozně  -  kontrolní  činnost  (autoprovoz,  všestranná
údržba,  MTZ,  nákupy  ostatních  pracovníků,kontrola  správnosti  fakturace,
nákupy  cenin  a  PHM  včetně  evidence,  sledování  spotřeby  energie,  paliv,
telefonních hovorů atd.).

Ekonomický úsek

Plánované úkoly byly ekonomickým oddělením beze zbytku a bezproblémově
splněny. Podrobnosti viz. kapitola Rozbor hospodářské činnosti.

Úsek BOZP, PO, CO a ekologie

Všechny povinnosti organizace v oblasti BOZP, PO, CO a ekologie zajišťoval ve
sledovaném období pracovník muzea - referent BOZP, PO, CO se smluvní účastí
firmy BT SERVIS.  Pracovník  sledoval  termíny a správnost  plnění  potřebných
prací  a prováděl  základní  kontrolní  činnost  (lékárničky,  vybavenost  hasícími
přístroji, inventury a ochrana CO materiálu, vybavení ochrannými prostředky
jednotlivce apod.). Další specializované úkoly ( školení, revize, směrnice apod. )
smluvně zajišťovala firma BT SERVIS. Všechny úkoly uvedené v plánu činnosti
úseku na rok 2003 byly splněny.

Úsek EPS, EZS, PTV

Referent  elektronických  požárních  systémů,  elektronických  zabezpečovacích
systémů a průmyslových televizí vedl ve sledovaném období veškerou agendu,
sledoval termíny povinných revizí a kontroloval jejich řádné provedení, jednal
se  servisní  firmou  a policií,  proškoloval  pracovníky  pověřené manipulací  se
systémy  v  jednotlivých  objektech,  průběžně  objednával  a  kontroloval
odstranění  vzniklých  závad  na  systémech,  vedl  knihu  poplachů,  kontrol
napadených prostor, účastnil se výjezdů policie při vyhlášení poplachu apod.

Úsek údržby počítačových sítí a počítačového vybavení

Technik PC splnil v roce 2003 následující úkoly:

pravidelně aktualizoval antivirový program na všech PC v instituci.
zajistil odstranění veškerých vzniklých závad na PC, serveru a v síti.
podle aktuální potřeby posiloval hardware zařízení.
prováděl periodickou kontrolu legálnosti instalovaného softwaru (licenční
doklady na jednotlivé produkty archivovány na oddělení dokumentace
SM).
prováděl proškolení v programu BACH, převážně fotoarchivu pro ukládání
obrázků a v programech MS Office.
aktualizoval harmonogram postupné obměny a vybavování instituce
výpočetní technikou i softwarem.



prováděl aktualizaci a rozšiřování stávajících webových stránek Slováckého
muzea.
průběžně udržoval a aktualizoval webové stránky SM i jiné oborové weby.
byl zřízen a zprovozněn internetový katalog odborné knihovny SM (adresa:
knihovna.slovackemuzeum.cz .

Současný stav vybavení Slováckého muzea výpočetní technikou je následující:

Hlavní budova - 17 kusů PC, 11 kusů tiskáren, 1 kus server.
Galerie - 5 kusy PC, 4 kusy tiskárny, 1 kus server.
Archeologie a konzervace - 5 kusů PC, 3 kusy tiskárny.
Památník Velké Moravy - 1 kus PC, 1 tiskárna.

Celkem tedy 28 kusů PC, 19 kusů tiskáren a 2 kusy serveru.

Počítačová  síť  je  vybudována  v hlavní  budově,  v galerii  a  na  detašovaném
pracovišti Hradební. Internetové připojení hlavní budovy, galerie a pracoviště
Hradební  je  zajištěno  mikrovlnnou  technologií.  Instituce  provozuje  vlastní
webové stránky s doménou www.slovackemuzeum.cz a elektronickou odbornou
knihovnu s adresou knihovna.slovackemuzeum.cz . Každý z pracovníků muzea
má vlastní e-mailovou schránku. Ke konci roku došlo k zavedení technologie PC
pro prodej a tisk vstupenek a ostatního zboží ve všech pokladnách instituce.

Personální obsazení

Jméno a příjmení pracovní pozice

1 Bilíková Marie dokumentátor

2 Bláhová Jaroslava pokladní (Galerie Slováckého muzea)

3 Doboš František pokladní (Památník Velké Moravy)

4 Dudová Magda pokladní (Slovácké muzeum)

5 Frantová Jitka pokladní (Památník Velké Moravy)



6 Frantová Jarmila vedoucí konzervátor

7 Frolcová Milada, PhDr. historik umění

8 Frolec Ivo, PhDr. ředitel

*9 Habartová Romana, PhDr. etnograf /mateřská dovolená/

10 Chvalkovský Ladislav fotograf

11 Chvalkovský Ladislav technik EZS, EPS, PTV

12 Jordán Michal terénní technik archeolog. úseku

13 Kadeřábek Ondřej údržbář, výstavář

14 Kadeřábek Ondřej technik BOZP, PO, CO

15 Knot Augustín průvodce, ostraha (areál lid. staveb
Topolná)

16 Kolečkářová Radka dokumentátor archeolog.úseku

17 Kondrová Marta etnograf

18 Mátlová Iveta, Mgr. knihovník

19 Martykánová Marie, Mgr. historik uměníPlán inventarizace sbírek Slováckého muzea na období let 2000 až



2009

V zájmu naplnění zákona č. 122/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb.
o  ochraně  sbírek  muzejní  povahy  vedení  Slováckého  muzea  stanovilo
následující  desetiletý  plán  inventarizace  veškerých  sbírek  organizace.  S
inventurami podle tohoto plánu bylo započato v roce 2000, prověření celkového
objemu sbírkových předmětů muzea bude ukončeno v roce 2009.

oborová
sbírka

rok část sbírky stav
inventury

národopis 2000 textil  řady  D,  dřevo,  kov,  sláma  v
depozitářích  Topolná  90  a  93,  hlavní
budova

hotovo

2001 obrázky na skle a na plátně, plastiky a
kříže, krojové komplety, obuv

hotovo

2002 expozice Slovácko hotovo

2003 textil řady A hotovo

2004 textil řady B -

2005 textil řady E,F,G,H,I,J,K L,M,N -

2006 textil řady O,P,R,T,U,V,W,Y -

2007 hrnčina -

2008 majolika -



2009 kraslice -

historie 2000 neprováděno  (výpomoc  při  invent.
archeologie)

-

2001 numismatika hotovo

2002 plošný materiál - skupina I,II,IV,V hotovo

2003 plošný materiál - pozůstalosti (1. část -
osobní  doklady,  korespondence)  -
uložení III - 1, III - 2

hotovo

2004 plošný materiál - pozůstalosti (2. část -
dílo, ostatní) - uložení III - 3

-

2005 plošný materiál, skupiny VI - VIII, X -

2006 plošný materiál, skupina IX -

2007 trojrozměrný materiál -

2008 trojrozměrný materiál (II část) -

2009 textil -

umění 2000-2003 kompletní inventura sbírkového fondu hotovo

2004 kovový registr písmeno J-Ž -



2005 papírové  sbírky  -  kresby  a  grafické
listy  (krabice č.  1-5,  regály  č.  I/5a a
I/5b

-

2006 ex libris A - V + zahraniční -

2007 fond obrazů (depozitář č.I, regály 1-10
a, b, c + stálá expozice

-

2008 sbírka  depozitáře  č.  II  (podkroví),
dokončení kompletní inventury

-

2009 zahájení  nové kompletní  inventarizace
dle bodu 2004

-

archeologie Vzhledem  ke  specifické  situaci,  ve
které se nalézají archeologické sbírky,
uvádíme  níže  její  podrobný  rozbor  a
plán inventarizace:

Sbírkový  fond  archeologického
oddělení  Slováckého  muzea
představuje  odhadem  cca  280  000  -
290  000  ks  předmětů.  Přesný  počet
sbírkových předmětů nelze zjistit  a to
jak  z důvodu nedostatečné evidence v
minulých  letech  (jedná  se  hlavně  o
fond  A  -  viz.  "Protokol  o  provedení
předávací  inventury  archeologického
oddělení"  ze dne 2.  3.  1999),  tak  i  z
důvodu povodní v létě roku 1997, kdy
byl  celý  archeologický  depozitář
(tehdy  uložený  na  Františkánském
klášteře)  zaplavený  vodou,  krabice  a
sáčky  s  popisy  byly  rozmočeny,
znehodnoceny a celý fond byl smíchán



dohromady.

Stručná  charakteristika  sbírkového
fondu  archeologie  k  17.  12.  2003  je
následující:

1.  Fond  SM  -  fond  Starého  Města,
sbírka čítá cca 1000 ks (inv. č. SM 1 -
SM 1038). Jedná se hlavně o předměty
ze  slovanského  období,  pocházející
převážně z výzkumů ve Starém Městě z
let  1923-1949.  Především  je  zde
zastoupena  keramika  (celé  nádoby  i
střepy),  zvířecí  kosti,  železné
předměty,  ozdoby  z  bronzu,  zlaté  a
stříbrné  šperky.  Fond  SM  má
samostatnou inventární knihu, vedenou
od  roku  1924  A.  Zelnitiem,  byl  celý
zinventarizován a zapsán do programu
BACH a na karty II. stupně; jednotlivé
předměty mají  pouze inventární  čísla.
Z hlediska stavu zpracování a evidence
předmětů se jedná o nejlépe zachovaný
fond archeologických sbírek.

2.  Fond  SF  -  tzv.  "starý  fond",  tj.
materiál  z  výzkumů  a  sběrů  Spolku
Velehradského  z  let  1937-1965(?),
sbírka  čítá  cca  31000  ks  předmětů
(inv.  č.  SF 1-SF 21982,  SF 30836-SF
40753).  Předměty  opět  netvoří
souvislou  řadu,  mnoho  jich  chybí,
nejvíce předmětů schází  v rozmezí  od
SF 21  000  až do SF 30  000  (takřka
všechny) a schází k nim jakýkoliv zápis
-  nejsou  vedeny  v  inventární  knize.
Jedná se hlavně o keramiku,  v menší
míře  o  kamenné  nástroje,  železné  a
bronzové předměty, ojediněle i stříbrné
šperky. V současnosti byl již tento fond
zinventarizován,  jednotlivé  předměty
byly opět zapsány do programu BACH
a  na  karty  II.  stupně.  Celý  fond  je
veden ve dvou inventárních knihách. Z



hlediska  stavu  zpracování  a  evidence
předmětů  se  jedná  o  celkem  dobře
zachovaný  fond  archeologických
sbírek.

3. Fond A - tzv. "nový fond", tj. materiál
z  výzkumů  od  roku  1964  až  do
současnosti.  Sbírka čítá odhadem  cca
248000  ks  předmětů  (inv.  č.  A  1-  A
248700).  Fond  A  je  nejhůře
zachovaným  fondem  z  hlediska
evidence  sbírek.  Už  od  jeho  počátku
byla  jeho  evidence  nedostatečná,
překrývala se s ještě dosud "bežícím"
starým fondem a docházelo tak  již od
počátku  ke  zmatkům.  Jednotlivým
přírůstkovým číslům byla nepravidelně
přidělována  inventární  čísla  a  tak  v
přírůstkové  knize  můžeme  vidět  u
přírůstků  ze 60.  -  70.  let  jak  čísla A
164 (u př. č. P66/76) a o stranu dále v
příslušné přírůstkové knize čísla okolo
A 185 000 u př. č. P66/100. Některým
přírůstkům  tak  byla  čísla  přidělena
ihned po jejich zaevidování,  některým
o  mnoho  desítek  let  později  (na
přelomu 80./90. let minulého století ) a
některým  vůbec.  Stalo  se  také,  že
některé  nálezy  byly  napsány  do
přírůstkové knihy klasickým způsobem
- např. př. č. 240/78, některá však byla
zapsána jako čísla objeků - P 70/227. U
některých čísel  jsou v příslušné knize
přidělena inventární čísla, která ovšem
nejsou  vůbec  napsána na jednotlivých
nálezech,  nebo  naopak  např.  u
přírůstkového  čísla  1/80  je  napsán
pouze počet  kusů,  konkrétně 15  599
ks střepů keramiky (ty dnes lze přesně
na počet  jen  stěží  dohledat,  většina z
nich byla také slepena do celých nádob
a  čísla  tak  byla  zasádrována)  a  želez
bez  bližšího  rozlišení.  V  inventární



knize nového fondu, fondu A se jen lze
velmi těžko orientovat a už vůbec není
možné podle ní dělat inventarizaci - až
na  určité  výjimky.  Systematičtěji  a
řádně byl fond A veden až s příchodem
PhDr.  Jiřího  Pavelčíka  Csc.  (od  roku
1997), jedná se však až o vysoká čísla
přibližně od inv. č. A 235 000 a výše.

Od  roku  1998  byla  zahájena
inventarizace celého sbírkového fondu
archeologie,  kdy  jednotlivé  předměty
byly nejprve nahrubo roztříděny podle
fondů  (SM,  SF,  A)  a  pokud  to  bylo
možné  i  podle  inventárních  čísel  do
sáčků  a  krabic,  tvořících  torzovitou
řadu  čísel.  Poté  byly  postupně
odkontrolovány  jednotlivé  předměty
podle příslušných přírůstkových knih,
na  předměty  bylo  opět  napsáno
inventární číslo, zapsány do programu
BACH a  vytištěny  i  karty  II.  stupně.
Doposud  (od  počátku  roku  1998  do
prosince roku 2003) se podařilo tímto
způsobem zpracovat celý fond SM (SM
1  -  SM  1038),  fond  SF  (SF  1  -  SF
40753)  a  zlomek  fondu  A  (A  1  -  A
13240, A 234500 - A 248700) za stavu
4  pracovníků  (2  archeologové,  1
technik a 1 dokumentátorka). Z celého
fondu sbírek archeologického oddělení
(cca  280000  ks)  se  tak  podařilo
zpracovat  od  ledna  roku  1998  do
prosince  roku  2003,  tj.  za  5  let
přibližně  60000  ks  předmětů.  Ročně
lze tedy maximálně (za výše uvedeného
počtu  pracovníků)  inventarizovat  a de
facto  nově  inventovat  přibližně  10  -
12000  ks  předmětů.  Nastává  tak
problém,  jak  zvládnout  tak  velké
množství  předmětů  (cca  220000  ks),
tj.  jejich řádné roztřídění,  zaevidování
a inventarizaci v následujících 6 letech,



jak  ukládá  zákon,  stanovující,  aby
každá  sbírka  byla  inventarizována  v
úplnosti, nejpozději v průběhu 10 let.

Sbírkový  fond  byl  navíc  zapsán  do
Centrální  evidence  sbírek  a  to  tím
způsobem, že jednotlivá čísla (mimo již
zpracované  a  zinventarizované  sbírky
fondu  SM,  SF  a  části  fondu  A)  byla
opisována z krabic s předměty a nebylo
tak  možno,  při  jejich  množství,
kontrolovat jejich obsah.

Návrh inventarizace:

Vzhledem k tomu, že v programu
CESík je zapsáno spousta
nepodložených údajů (celkem 165
209 záznamů), bude nutné po
předchozím jednání s dr.
Žalmanem vyřadit ze zápisu
sbírek CES všechna neověřená
čísla, tj. čísla fondu A, která ještě
nebyla inventována, tj. čísla od A
13240 do A 237 400 a všechna
zapsaná přírůstková čísla. V
případě kontroly CES by nebylo
možné tato čísla dohledat.

1.

Každoročně (od roku 2004)
inventovat v rámci možností a výše
uvedeného počtu pracovníků cca
10 - 12000 ks sbírek z fondu A a
ty následně zapisovat do Centrální
evidence sbírek. Tímto způsobem
lze do roku 2009 zinventarizovat
dalších cca 72000 ks, tj. zhruba
do čísla A 85 000. Spolu s již
zpracovanými fondy SF a SM by
bylo zpracováno cca 45 % celého
fondu archeologie.

2.

Pro celkovou inventarizaci lze
počítat přibližně s časovým
úsekem 19 let, tj. do roku 2023,
kdy by tímto způsobem měl být

3.



celý fond archeologie zpracován.
V průběhu fondu však ještě bude
zřejmě možné některé hůře
zachované nebo špatně
inventované celky vyřadit,
případně zainventovat pod jedno
číslo, což by celý postup urychlilo.


