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A. Část textová

Úvod
Krátká charakteristika organizace:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně spravuje sbírky přírodnin i sbírky ze všech oborů
lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na region
Zlínsko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné
činnosti ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, národopis, archeologie,
historie. Vytváří specializované sbírky věnované obuvnictví a cestovatelství, spravuje
veřejně přístupnou knihovnu se specializovanými fondy, pořizuje odbornou dokumentaci.
Poznatky prezentuje prostřednictvím stálých expozic, výstav, přednášek a publikací.
Pravidelně pořádá konference: Obuv v historii, Muzeum a škola. Poskytuje odbornou
metodickou radu a pomoc veřejným institucím a jednotlivcům, badatelům, kronikářům.
Soustavně se věnuje práci s dětmi a mládeží. Provádí archeologické výzkumy.

Zaměření činnosti:
Získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidence a odborné zpracovávání sbírek
muzejní povahy, přírodnin i lidských výtvorů, umožnění jejich veřejného užívání,
zkoumání prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány a poskytování služeb
výchovných a vzdělávacích pro studijní i vědecké účely.

Střediska:
- členění:
• Odborná: přírodovědné, archeologické, historické, etnografické, konzervátorské.
• Dokumentace : správa informačních databází
• Provozní: Zlín, Malenovice, Ploština, Luhačovice, Otrokovice, Jaroslavice, Lhotka,
Vstupní budova 1, baťovský domek, ostatní
• Styk s veřejností: knihovna, propagace, lektorské oddělení
• Ekonomické

Počet zaměstnanců:
- skutečnost k 31.12.2008
celkem přepočtený stav 43,79, ve fyzických osobách 51 osob,
z toho :
• odborní zaměstnanci - přepočtený stav 20,45, ve fyzických osobách 22,
• THP- přepočtený stav 22,84, ve fyzických osobách 28,
• dělnické profese - přepočtený stav 0,5, ve fyzických osobách 1.
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I. Ekonomická část
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
V roce 2008 byl příspěvkové organizaci od zřizovatele schválen příspěvek na provoz ve výši
17 550 000,- Kč,
schválený příspěvek na provoz byl navýšen :
• 325 000,- Kč usnesením RZK 0462/R13/08 (navýšení provozních nákladů)
• 395 000,- Kč usnesením RZK 0830/R24/08 (navýšení provozních nákladů)
Příspěvek na provoz od zřizovatele za rok 2008 činí 18 270 000,- Kč
Investiční dotace zřizovatele za rok 2008 činí 4 922 000,- Kč
z toho:
4 480 000,- Kč přestavba památníku Ploština,
442 000,- Kč zateplení Otrokovice
Účelové dotace ze SR :
Organizace získala účelovou dotaci Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity –
podpora tradiční lidové kultury – kategorie A: Příběhy sbírkových předmětů (vydání
výjimečných publikací pro děti) 180 000,- Kč.
100 000,- Kč usnesením RZK 0389/R11/08 (Příběhy sbírkových předmětů)
80 000,- Kč usnesením RZK 0462/R13/08 (Příběhy sbírkových předmětů)
ISPROFIN:
Dotace z kapitoly ISO/C výkupy předmětů kulturní hodnoty 152 000,- Kč

Účelové prostředky od obcí k 31.12.2008 činí 43 000,- Kč,
z toho:
Město Luhačovice –na provozní výdaje spojené s oslavami 90. výročí založení Muzea
luhačovického Zálesí a Muzejní společnosti v Luhačovicích 10 000,- Kč
Kulturní fond Statutárního města Zlína - na technickou přípravu konzervace poškozených
negativů z fotoarchivu osobního fondu Eduarda Ingriše15 000,- Kč a na Doprovodné
vzdělávací a tvořivé programy pro školy a veřejnost, na přípravu a tisk sešitu 18 000,- Kč

2. Přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti
1. Plnění rozpočtu nákladů hlavní činnosti – tab. č.2 –
Upravený rozpočet na rok 2008 viz Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů, byl
v nákladové části plněn na 101,33% . Celkové náklady činily 19 802 055,92 Kč, z toho
náklady hlavní činnosti 19 709 819,84 Kč, náklady doplňkové činnosti 92 236,08 Kč.
Mzdové náklady byly čerpány v plné výši 100%, k tomu bylo odvedeno sociální i zdravotní
pojištění v předepsané výši. Základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb činil 2%
z hrubých mezd. OON byly v průběhu roku navýšeny o částku 35 000,-Kč a čerpání dosáhlo
stanoveného limitu.
Provozní náklady byly celkem čerpány na 103,21%, u spotřeby materiálu byla dosažena
úspora, plněno bylo na 97,04%, zato spotřeba energií a služeb plánovanou výši překročila,
energie o 15,31%, služby o 6,09%.
Spotřeba materiálu na zajištění provozu podchycena na účtu 501 obsahuje veškerý
nakoupený a spotřebovaný materiál potřebný pro provoz organizace, její činnost provozní,
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činnost výstavní, sbírkotvornou. Obsahuje nákup dlouhodobého drobného hmotného
majetku v částce 186 593,60 Kč, nákup pohonných hmot v částce 93 080,06 Kč, nákup
sbírek 327 837,- Kč v tom 152 000,- Kč z dotace Ministerstva kultury, nákup publikací do
odborné knihovny v hodnotě 26 991,20 Kč.
Spotřeba energií
Spotřeba elektřiny v roce 2008 byla za 1 127 008,30 Kč . Objekty hrad Malenovice,
pracoviště Jaroslavice, depozitář Lhotka, a Ploština jsou otápěny elektřinou.
Spotřeba páry za 502 645,44 Kč. Zámek Zlín, expozice v Luhačovicích, Obuvnické
muzeum a depozitář v Otrokovicích jsou otápěny párou.
Spotřeba vody za rok 2008 je v hodnotě 99 984,95 Kč.
Řešení vysokých nákladů na energie je v sjednocení pracovišť z vypůjčených
nezateplených objektů do lepších podmínek, a do budoucna i ve využití alternativních zdrojů
energií.
Opravy a udržování plnění oproti rozpočtu 85,82%
Na hradě v Malenovicích byly provedeny opravy: – osazení vrat, očištění pilířů od náletů,
osekání obkladů v bývalé konzervátorské dílně.
V Otrokovicích byla provedena oprava topení a odpadů. Na zámku ve Zlíně došlo k výměně
prošlapané podlahové krytiny v pracovně etnografa, k opravě zásobníku teplé vody,
zapojení boileru elektro.
Na prvním objektu Ploština byla opravena střecha v části vikýřů, tak aby se zabránilo
zničení uložených sbírek vodou. Bylo opraveno vodovodní potrubí a uhrazeny náklady na
smluvní údržbu.
Opravy aut si vyžádaly celkem 99 074,-Kč jedná se o vozidla – Ford Tranzit stáří 9let VW
Polo stáří 8let ,VW transportér stáří 6let.
Dále byly kontrolovány zdviže, výtahy, plošiny, hasící přístroje a EZS dle harmonogramu a
udržování probíhalo v návaznosti na výsledky kontrol.
Stromy v okolí hradu Malenovice na pozemcích ve správě muzea které byly přestárlé a
proschlé a ohrožovaly provoz na přilehlé komunikaci a elektrické vedení, jsme po dlouhých
peripetiích s vyřizováním povolení, čekáním na schválení finančních prostředků nakonec
stihli vykácet v prosinci roku 2008. V roce 2009 jsme povinni vysázet druhově a velikostně
určené množství dřevin v uvedeném prostoru.
Údržba ploch na Ploštině je zajištěna smluvně s Obcí Drnovice.
Ostatní služby plnění na 106,09% celkem 2 123 990,46Kč v tom je úklid všech objektů,
instalace výstav, realizace kulturních akcí, výstřižková služba, inzerce, systémová podpora,
náklady na tisk, revize zařízení, příspěvek na stravné pro zaměstnance, školení, zdravotní
prohlídky, nájemné, náklady na telefony a internet.
V roce 2008 muzeum vydalo pracovní sešity: Příběh svatebního džbánu, Příběhy sbírkových
předmětů za pomoci dotace Ministerstva kultury v částce 180 000,-Kč, realizaci zajistila
PhDr. Petráková s velmi dobrým výsledkem a kladnými ohlasy laické i odborné veřejnosti.
Pracovní sešity Pojďte s námi objevovat starý Zlín na vydání přispělo Město Zlín 18000,- Kč
dotací z KF SMZ. Dále jsme vydali Acta musealia suplementa.
Odpisy: 1 547 916,- Kč a zůstatková cena vyřazeného plně neodepsaného majetku 38500,Kč.
2. Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti
Upravený rozpočet na rok byl ve výnosové části plněn na 101,40% . Celkové výnosy činily
19 818 177,09 Kč, z toho výnosy hlavní činnosti 19 704 469,09 Kč, výnosy doplňkové
činnosti 113 708,- Kč.
Tržby za vstupné celkem 652 138,- Kč procento plnění 98,81.
Tržby za prodané zboží 318,68%, prodávaly se publikace vydané muzeem v minulých
letech, tržby 155 984,50Kč, staré doprodejové kusy 3 354,- Kč.
Aktivace publikací Acta musealia a Příběhy sbírkových předmětů v celkové částce 48 300,Kč.
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Ostatní výnosy ovlivnila oprava účtování zadání veřejné zakázky z roku 2006.
Dotace od zřizovatele činila 18 270 000,-Kč, dotace od obcí 43 000,- Kč, dotace z MK 332
000,-Kč.
Rezervní fond byl použit a zaúčtován do výnosů v částce odpovídající peněžnímu účelově
určenému daru 10000,-Kč.
3. Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x
Dohadné účty byly použity k upřesnění nákladů a výnosů v daném roce.
Dohadné účty aktivní zachycují námi uhrazené a zatím nevyúčtované náklady na otop bytu,
a KGVU.
Dohadné účty pasivní zachycují spotřeby nevyúčtovaných energií a služeb k 31.12.2008

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Organizace provozuje doplňkovou činnost - maloobchodní prodej doplňkového zboží – z
části v režimu komisního prodeje, publikace vydávané jinými subjekty, katalogy, pohlednice,
drobné upomínkové předměty úzce související s oborem naší hlavní činnosti. Vzhledem
k prostorovým možnostem u vstupů k expozicím nelze nabídku rozšiřovat.
V roce 2008 organizace vytvořila zisk v doplňkové činnosti 21 471,92 Kč.

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2008 za
hlavní a doplňkovou činnost
V roce 2008 organizace vykazuje v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření ve výši
-5 350,75 Kč, v doplňkové činnosti zisk 21 471,92 Kč. Celkově organizace vykazuje
zlepšený výsledek hospodaření ve výši 16 121,17 Kč.

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů
- tab. č. 4, 5
Skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2008 přepočtený na plně
zaměstnané činí 43,79. Tzn., že plánovaný počet pracovníků byl mírně překročen. Se
zkrácenou pracovní dobou bylo zaměstnáno 12 pracovníků. V současné době jsou 4
pracovnice na další mateřské dovolené.
Počet pracovníků se v průběhu návštěvní sezóny ( od 1.4. do 31.10.) jako každoročně zvýšil.
Jednalo se převážně o studenty během prázdnin na průvodcovskou činnost v našich
expozicích a na hradě.
Práci přesčas povoluje ředitel organizace, v roce 2008 práci přesčas nepovolil. Delší
pracovní neschopnost na jednotlivých odděleních byla řešena krátkodobou výpomocí.
K obměně pracovníků došlo na oddělení konzervátorů, dokumentace, provozu, styku
s veřejností. Procento fluktuace TČP je 0,25.
Čerpání jednotlivých položek mzdových nákladů je odrazem skutečnosti, a proto se mírně
liší od plánovaného rozpočtu. Organizace vyplatila oproti plánu vyšší částky v tarifním platu,
odměnách, a za příplatky S a N, nižší částky v osobním příplatku, příplatku za vedení, a
náhradě mezd.
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6. Vyhodnocení provedených oprav
– tab. č. 6
Opravy byly kryty pouze z provozních prostředků. Upřednostněny byly havarijní stavy, např.
odpad v Otrokovicích, vikýře a vodovodní potrubí na Ploštině, odvětrání zdi v Malenovicích,
nálety na betonových pilířích v Malenovicích, suché stromy v Malenovicích. I opravy, které
nebyly akceptovány při žádosti o navýšení příspěvku na provoz lze pokládat za havarijní.

7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace
– tab. č. 7-11
Rezervní fond: počáteční stav fondu 0,-Kč, tvorba fondu ze zlepšeného VH 6 537,40 Kč a
daru 10 000,- Kč, čerpání ve výši daru 10 000,-Kč , zůstatek fondu 6537,40 Kč
Použití – účel daru nákup audiovizuálního zařízení do expozice H +Z
Investiční fond: počáteční stav fondu 610 388,33,-Kč, tvorba fondu z odpisů 1 547 916,- Kč,
z odpisu zůstatkové ceny 38 500,- Kč z dotace od zřizovatele 4 922 000,- Kč, čerpání ve výši
653 544,50,-Kč na stoje a zařízení, 6 369 776,- Kč na stavby TZ, zůstatek fondu 95 483,83
Kč.
Pozastavené akce: Exteriéry hradu v Malenovicích – jednání zřizovatele o převodu nebo
dlouhodobém pronájmu pozemků s PF ČR.
Rozdělané akce: Památník Ploština ,
Zateplení Otrokovice
Dokončené akce: Vybavení depozitářů Otrokovice regálovým systémem.
Ostatní: Zkolaudovaný majetek: přístupová cesta k památníku na Ploštině, a vykoupený
pozemek, zatím nebyl dán muzeu do správy.

8. Stav bankovních účtů
– tab. č. 12
Fondy organizace jsou k 31.12.2008 kryty finančními prostředky na bankovních účtech. U
FKSP je část prostředků půjčena zaměstnancům a k 31.12. nejsou převedeny částky
zákonného přídělu, příspěvku na stravné, splátky půjček a prosincové čerpání fondu přes
provozní pokladnu. Převedeno mezi účty v následující měsíc.

9. Stav pohledávek
– tab. č. 13
Pohledávky organizace k 31.12..2008 činí 129 535,53 Kč, z toho zálohy ve výši 59 536,53
Kč. Výši pohledávek ovlivnil přechod na jiného dodavatele elektrické energie, čímž došlo
k vyúčtování záloh na konci roku.
Nedobytné pohledávky:
Pohledávka za Alcor Puzlle ve výši 1 020,-Kč je opakovaně vymáhána.
Pohledávka za f. Fomenko - podle doporučení legislativně právního odboru ZK muzeum
provádí zjišťování, zda se dlužník v místě trvalého bydliště nadále nevyskytuje, písemnou
formou dva až čtyřikrát ročně a to až do roku 2012.
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10. Stav závazků a jejich finanční krytí
- tab. č. 14
Stav závazků k 31.12.2008 činí 2 322 122,43 Kč. Účet 321 obsahuje závazky k dodavatelům
dlouhodobého majetku - 720 000,- Kč, dodavatelům 383 277,91 Kč, účet 325
dodavatelům zboží do komisního prodeje.

11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
042
PS: 1.1.2008

exteriéry hrad
Vybavení depozitářů
zaokrouhlení

333 011,80
4 721 327,70
0,50
5 054 340,00

Pořízeno:

Vybavení depozitářů
zaokrouhlení
Památník Ploština
Zateplení Otrokovice

641 496,70
-0,50
5 328 917,00
1 860 819,00
7 831 232,20

Zavedení:

Vybavení depozitářů

5 362 824,40

KS: 31.12.2008

exteriéry hrad
Památník Ploština
Zateplení Otrokovice

333 011,80
5 328 917,00
1 860 819,00
7 522 747,80

12. Stavy zásob
Materiál na skladě je v hodnotě 96 986,25 Kč a tvoří materiál k běžné spotřebě v průběhu
roku (např. tonery, zářivky, žárovky, papír, archivní krabice, sklo), zakoupený převážně od
dodavatelů zaměstnávajících zdravotně postižené pracovníky, tak abychom splnili podíl
zaměstnanců se ZP.
Zboží na skladě v celkové hodnotě 704 915,77 Kč je členěno na - námi vydané publikace a
materiály 476 885,24 Kč, -staré námi vydané publikace s vazbou na účet 38430 v hodnotě
69 522,- Kč, -zboží pro doplňkovou činnost zakoupené 65 569,73 Kč, -zboží získané darem
1 528,- Kč např. pohlednice a zboží přijaté do komisního prodeje 91 410,80 Kč. Prodejnost
zboží je pravidelně hodnocena a případné změny ceny, vyřazení a likvidace řeší k tomu
ustanovená komise.
Ceniny - poštovní známky a kolky v hodnotě 2 524,- Kč a stravenky v hodnotě 93 900,- Kč.

11200
12400
13210
13220
13230
13240

Materiál na skladě
Zvířata
Zboží na skladě - nové
Zboží na skladě - staré
Zboží na skladě doplňková činnost
Zboží na skladě dar
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96 986,25
100,00
476 885,24
69 522,00
65 569,73
1 528,00

13250

Zboží na skladě komisní prodej

91 410,80

26310
26320

Ceniny - poštovní známky a kolky
Ceniny - stravenky SYAS

2 524,00
93 900,00

13. Vykazovaná skutečnost na vybraných účtech skupiny 54x
Na účtech 542 – Ostatní pokuty a penále, 543 – Odpis pohledávky, 548 - manka a škody
organizace v roce 2008 neměla pohyb. Penále ve výši 68,- Kč bylo předepsáno pracovníkovi
k úhradě, a bylo pracovníkem uhrazeno.

14. Přehled investičních záměrů, investičních požadavků
tab. č. 17
V roce 2008 byl dokončen investiční záměr 3100279 - Vybavení depozitářů v Otrokovicích
regálovým systémem viz rozsáhlá závěrečná zpráva.
Rozpracován byl IZ 3100448 Přestavba památníku Ploština, kolaudace proběhla v roce
2009, závazek vůči dodavateli zatím nebyl uhrazen, čekáme na převod investičních
prostředků od zřizovatele.
Podařilo se zahájit IP 3100507 Výměna oken a zateplení depozitářů Otrokovice, kde se
jedná o výrazné zlepšení technických parametrů budovy. Dokončení je plánováno v roce
2009 dle finančních možností organizace, která financuje dokončení akce z odpisů tvořených
postupně v průběhu roku.

15. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizace
(tab. č. 18)
Muzeum má v objektech, které dříve užívalo a po roce 1989 vracelo městu, obci, vlastní
investice – půdní vestavby apod.
(tab. č. 19)
Nájemní smlouvy jsou v obou případech dlouhodobé.
Drobné pronájmy při konání různých akcí kulturních nebo sportovních se vyskytují na hradě
v Malenovicích např. kontrolní stanoviště orientačního běhu, akce školy s ukázkou
řemesel.
Přednáškový sál na zámku ve Zlíně je využíván spolky, sdruženími např. ke konání
přednášek, schůzek, koncertů.
Muzeum má smluvně ve výpůjčce nemovitý majetek: prostory zámku ve Zlíně - sídlo
muzea, expozice, kanceláře, prostory ve Lhotce – archiv, budovu bývalé MŠ v Jaroslavicích
– pracoviště přírodovědců a muzejní knihovna, vstupní budovu do bývalého areálu Svit –
obuvnické muzeum.

16. Vyhodnocení projektů (EU)
tab. č. 16
Byla zahájena spolupráce na projektu „Západné Karpaty společná hranice z Programu
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Našim vedúcim partnerom je Hornonitrianske
múzeum v Prievidzi.“
Zatím nedošlo k podpisu smlouvy.
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17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky
Tab. č. 20
V roce 2008 byly provedeny tyto veřejnoprávní kontroly:
1)Kontrolní orgán:
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, Tř. T. Bati 3792, 76261 Zlín 1
Protokol č. 106/08
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění
Předmět kontroly: Ověření správného stanovení pojistného, tj. ověření rozdílu mezi
skutečným a vykázaným stavem a plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského
pojištění a důchodového pojištění.
Výsledek: nedoplatek pojistného ve výši 2968,-Kč a penále ve výši 68,- Kč bylo organizaci
předepsáno platebním výměrem č. 12/106/08 v celkové výši 3036,- Kč
Opatření k nápravě nebyla uložena
Nedoplatek vznikl při čekání na vyjádření od ČSSZ zda v daném případě odvést pojistné.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace provádí finanční kontrolu
dle vnitřní směrnice č. 20) Směrnice k finanční kontrole z 1.1.2006, ve fázích předběžná,
průběžná a následná řídící kontrola. K tomu využívá vlastní vnitřní informační systém
s elektronickými formuláři a protokoly.

18. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení

Za závažný považujeme dlouhodobý problém s označením hradu v Malenovicích , kde chybí
směrové tabule u silnic, ukazatele a značení a to ze všech přístupových stran.
Problém se týká i značení ostatních objektů.
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II. Odborná část dle požadavků příslušných odborů
1. Sbírky
1.1. akvize,
1.2. evidence
1.3. inventarizace
1.4. depozitáře,
1.5.pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky
1.6.preparace, konzervace, restaurování
1.6.1. další činnosti konzervačního oddělení)

2. Knihovní fond a ediční činnost
2.1. akvize,
2.2. evidence,
2.3. inventarizace,
2.4. využívání knihovny – pohyb fondu
2.5. vlastní publikační činnost
2.5.1. vydané publikace, periodika,
2.5.2. prodej a skladování,
2.5.3. odborné články,
2.5.4. texty v publikacích vydaných jinými subjekty
2.5.5 medializace instituce

3. Vědeckovýzkumná činnost
3.1. vlastní odborné aktivity,
3.2. spolupráce s externími badateli,
3.3. pomoc odborných pracovníků jiným subjektům

4. Metodická a edukační činnost
4.1. pomoc studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů)
4.2. využití spolupracovníků z řad studentů SŠ a VŠ
4.3. spolupráce se školami
4.3.1. speciální programy pro školy
4.3.2. spolupráce na výstavách – zapojení školní mládeže
4.3.3. pravidelné programy
4.4. metodika vůči subjektům s obdobnou náplní činností v regionu (muzea,
památníky, místní knihovny)
4.5. Školení a kurzy

5. Kulturně – výchovná činnost
5.1. expozice
5.2. výstavy (vč. Vernisáží)
5.3. přednášky a odborné výklady
5.4. jiné programy, kulturní akce a programy pro školy
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5.5. zájmové aktivity (kluby apod.)
5.6. spolupráce se zahraničím
5.7. spolupráce s jinými kraji
5.8. spolupráce mezi sebou navzájem
5.9. důraz na specializaci
5.10. návštěvnost muzea

6. Rozvojové aktivity
6.1. zapojení do evropských (nejen strukturálních EU) fondů
6.2. dotace jiných subjektů (např. ministerstva)
6.3. finanční pomoc sponzorů
6.4. příprava projektů
6.5. plán rozvoje (investiční akce, neinvestiční akce)
6.6. plán rozvoje organizace (kulturně – výchovné činnosti)
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II. O D B O R N Á Č Á S T
1. SBÍRKY
1.1. Akvizice
Odborná oddělení získávají sbírkové akvizice formou záchranných výzkumů, terénních sběrů,
darů a nákupů (3742).
Celkem bylo získáno do sbírek (512) přírůstkových čísel. Řada sběrů, zejména
přírodovědných a historických, jsou konvoluty evidované pod jedním přírůstkovým číslem.
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k 31. 12. 2008 činí (192 009).
K odpisu byly navrženy sbírkové předměty přírodovědného charakteru (12) a (1) obraz –
vrácen majiteli – uplatnění nároku rodiny. O všech vyřazených předmětech je veden protokol.
Nákupy i vyřazení sbírkových předmětů jsou odborně schvalovány komisí pro sbírkotvornou
činnost, která je složena z odborníků jiných muzeí a archivu (Muzeum J. A. Komenského
Uherský Brod, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Národní ústav lidové kultury
Strážnice, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Muzeum regionu
Valašsko Vsetín, Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka, Univerzita T. Bati a zástupce krajského
úřadu ve Zlíně). Nákupní komise se konaly 16. dubna a 26. listopadu 2008.
1.2. Evidence
Jednotlivá odborná oddělení provedla zápisy do CES a zápisy do knihy přírůstků v I. a II.
stupni sbírkové evidence. Do prvního stupně bylo zapsáno 556 evidenčních čísel a do
druhého stupně bylo zpracováno 2175 evidenčních čísel.
Přírůstková kniha je vytištěna, svázána a uložena v trezoru ředitele. Veškerá elektronická
evidence je vedena na pevném disku, který je uložen v trezoru ředitele a v trezoru Komerční
banky Zlín. Evidence je každoročně aktualizována.
1.3. Inventarizace
Inventarizace sbírek je prováděna na základě dlouhodobého plánu inventarizací.
V rámci tohoto plánu byly provedeny revize 14 sbírkových fondů. Celkově bylo zkontrolováno
18 394 evidenčních čísel.
O průběhu inventarizací jsou vedeny protokoly, které jsou podepsány aktéry inventarizace a
uloženy u ředitele.
Součástí inventarizace sbírek je i digitalizace negativů archivu H+Z, filmů archivu apod.
Celkově bylo digitalizováno (1800) negativů. Digitálně je zpracováno z fondu Ingriš a H+Z (15
800) negativů. Dále bylo převedeno (600) kazet VHS do digitální podoby a uloženo na
disketách. Tím bylo zamezeno prokopírovávání obrazu na záznamech ve formátu VHS a
prodloužena doba jejich existence.
V oblasti fotodokumentace, bylo naskenováno (2701) ks pozitivů. Celkový stav fotokaret je
(51714) ks.
1.4. Depozitáře, depozitární režim
Depozitáře muzea jsou umístěny v různých lokalitách kraje, z větší části prostředí v nich
nevyhovuje požadavkům na uložení sbírek podle zákonu o sbírkách 122/2000. Jde především
o silné výkyvy teploty a vlhkosti s nemožností upravovat dané prostředí a technické zázemí
uložení - Ploština, hrad Malenovice, depozitáře Zlín-zámek. Ostatní depozitáře se nacházejí
v Jaroslavicích, Luhačovicích, Lhotce a z části v Obuvnickém muzeu.
V letošním roce došlo ke stěhování části sbírek do nových prostor depozitáře Otrokovice.
Byl přestěhován fond: Technické vybavení a vybavení domácnosti
Písemné historické fondy velkorozměrné
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Archiv rukopisů, fond osobností a institucí
Archiv H+Z
V průběhu stěhování došlo k zatékání do objektu Otrokovice a proto bylo stěhování sbírek
zastaveno až do doby celkové rekonstrukce a zateplení celého objektu (na stav objektu
upozorňoval ředitel organizace již od doby převzetí do správy muzea!!). Na konci roku 2008
byla provedena celková rekonstrukce střechy, její zateplení a výměna oken. Celkové
zateplení objektu bude provedeno v roce 2009. Stěhování do nového depozitáře Otrokovice
bude prováděno v průběhu roku 2009, kdy stavební práce nemohou již ohrozit ukládání
sbírek.
Depozitární režim vychází ze směrnice muzea.
Za uložení jednotlivých sbírek a dodržování depozitárního režimu odpovídají jednotliví odborní
pracovníci, kurátoři jednotlivých sbírek, a konzervátoři.
Záznamy o vstupu do depozitářů jsou vedeny v depozitární knize, v níž je zároveň uveden
účel návštěvy, čas vstupu a výstupu. Vstup do depozitáře jiným osobám než správcům sbírek
je zakázán! Depozitární kniha je pravidelně na konci roku kontrolována a parafována
ředitelem.
1.5 Pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky
Jakýkoliv pohyb sbírek je veden v evidenci jak v rámci vnitřního pohybu sbírek, tak i vnějšího
(zápůjčka). Celkem bylo zapůjčeno jiným muzeím 1202 sbírkových předmětů. Veškeré
zápůjčky jsou vedeny na výpůjčních smlouvách (reversech) a jsou řádně uloženy a
archivovány.
Zápůjčky předmětů na výstavy:
1) Život a smrt v mladší době kamenné, Muzeum Znojmo
2) Krása, která hřeje, (gotické kachle Rožnov), Slovácké muzeum Uherské Hradiště
3) Brumov v proměnách století, Městské muzeum Brumov
4) Doteky Orientu, Muzeum Kroměřížska, Slovácké muzeum Uherské Hradiště,
Muzeum regionu Valašsko Vsetín
5) Ilustrovala jsem Babičku i Broučky, Muzeum Prostějovska
6) Výstava KABO a STYL, Brno výstaviště
7) Stopy lidí (obuv), Národní muzeum v Praze
8) Bruselský sen (obuv), Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie Brno
9) Zlín v New Yorku, (plakáty) České centrum New York
10) Masopustní obchůzky, Kulturní dům Tlumačov
11) Slaměné ozdoby Fr, Zusky, Obecní úřad Veselí
12) Ostrovy Sandokana, Humpolec, Muzuem J.A.Komenského Přerov
13) Venezuelou křížem krážem, Regionální muzeum Kolín,Městské muzeum
Vod’nany,
Muzeum Mělník, Východočeské muzeum Pardubice, Severočeské muzeum Liberec
14) Exotismy, galerie v Chebu, Praze, Pardubicích
15) E.Ingriš, Novoměstká radnice Praha
Vypůjčeno bylo z jiných kulturních organizací 1023 sbírkových předmětů.
1.6 Preparace, konzervace, restaurování
Muzeum nemá vlastního preparátora, tyto práce provádí odborný pracovník RNDr. Dušan
Trávníček. Během roku 2008 vypreparoval 153 ks hmyzu z výpravy na Madagaskar.
V souvislosti s probíhající přípravou nové přírodovědné expozice probíhají práce na kontrole
a restaurování vycpanin (provádí PaedDr. Jiří Troneček )
V rámci konzervace byly provedeny práce v celkovém rozsahu 505 sbírkových předmětů.
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Konzervátorské práce byly omezeny zejména nutností stěhování a ukládání sbírek do nového
depozitáře – Otrokovice. Pro nedostatek financí bylo odloženo restaurování cechovního
praporu obuvníků (zhotovení repliky).
1.6.1 Další činnost konzervátorského oddělení
Konzervátorské oddělení se podílelo na rekonzervaci vystavených exponátů, podílelo se na
vyklizení exponátů z baťovského domku (zjištěn výskyt dřevomorky), u nichž provedlo ošetření
ohrožených sbírkových fondů a zajistilo jejich dočasné uložení. Pomáhalo při instalacích
výstav, reinstalacích výstav jak doma, tak i mimo muzeum. Podíleli se na základním ošetření
přírodovědných sbírek pomocí INVETU a insekticidního spreje.
Konzervátoři byli nucení řešit havarijní stav souboru Jurkovičova nábytku na Ploštině (výskyt
plísní a borcení konstrukčních prvků nábytku vinou vlivu vlhkosti!!) Nábytek byl dočasně
přemístěn do historického depozitáře hradu Malenovice. Je nutné v co nejkratší době
vybudovat depozitář, který bude vyhovovat všem normám a zákonu o sbírkách! Sbírky na
Ploštině jsou ohroženy!
Dva pracovníci oddělení studují muzejní propedeutiku – zvyšování vzdělání. Celé
konzervátorské oddělení spolupracuje s konzervátorským centrem Moravského zemského
muzea v Brně, zúčastňuje se pravidelně všech konzervátorských školení a vzdělávání v rámci
profesních komisí.
2

KNIHOVNÍ FOND - EDIČNÍ ČINNOST
2.5 Akvizice
Knihovní fond je doplňován nákupem, darem nebo výměnou. V roce 2008 bylo získáno 236
knihovních jednotek. Knihovní fond obsahuje 24579 odborných titulů (knihovních jednotek)
Muzeum odebírá 102 titulů periodik.
2.2

Evidence
V knihovnické databázi Clavius bylo zpracováno 236 nových přírůstků a 2298 titulů
z centrálního fondu. Celkem bylo zpracováno 2534 záznamů. Celkově v databázi Clavius je
evidováno 13 147 titulů z celkového množství 24 579 titulů což je 53,4 %.

2.3

Inventarizace
V letošním roce došlo k dokončení zavedení čárového kódu do fondu periodik 1524. Kódy
byly opatřeny historické a sbírkové fondy (561), příruční knihovny (509), periodika a
monografie ve studovně (2182). Celkově bylo zrevidováno a kódy opatřeno 4776 publikací.
Při retrospektivní katalogizaci knihovních fondů v roce 2008 bylo vyřazeno 476 publikací
nevyhovujících poškozením, multiplicitou a obsahem což je 1.9 %. S vyřazenou literaturou se
nakládá dle §17, zákona č. 257/2001 Sb.
Studovna vytvořila oddělení muzeologické literatury a fond zahrnující produkci regionálních
autorů a biografickou literaturu regionálních osobností. Knihovna postupně buduje databázi
regionálních osobností.
Knihovna MjvM se podílela na projektu „Ochranné reformátování baťovských periodik“ ve
spolupráci s knihovnou Františka. Bartoše a Státním okresním archivem. V současné době
spolupracuje na projektu „Digitalizace regionálního periodika Naše pravda.“

2.4. Využívání knihovny – pohyb fondu
Knihovna muzea je odbornou knihovnou s prezenčním výpůjčním řádem.
Knihovna je využívána zejména zaměstnanci muzea, studenty, badateli.
Celkově knihovna registrovala celkem 832 výpůjček. Knihovna je mimo hlavní budovu, je
umístěna z důvodů nedostatku prostoru v Jaroslavicích.
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2.5. Vlastní publikační činnost
2.5.1 Vydané publikace
1) Krásný pozdrav ze Zlína (3. vydání) - odborná spolupráce pro magistrát města Zlína
2) Příběh svatebního džbánu ( pracovní sešit pro děti), vydáno z dotace MK ČR
3) Valašské národní písně a říkadla; Lid na Vyzovsku, odborná spolupráce, vydáno s Městem
Vizovice
4) Šestkrát v Africe, vydáno ve spolupráci s Klubem H+Z
5) Past na rovníku (odborná spolupráce – příprava foto pro publikaci pro Livingstone – ing.
Švaříček)
2.5.2 Vydaná periodika
1) Průvodce 2008,
2) Acta Musealia - Supplemneta 2007/1 (sborník příspěvků z konference Muzeum a škola)
3) Acta Musealia 2007/1,2
2.5.3 Odborné články
Všichni odborní pracovníci publikují v Actech Musealiích, a suplementech, např:
1) Archeologické nálezy na výzkumech v roce 2007 –Lukov – pravěk, Lukov –středověk,
Malenovice –Pila, Klášťov , Průvodce 2008
2) Rýsovské hradisko stále vydává svá tajemství, Acta Musealia 2008
3) Vzpomínka na Jiřího Kohoutka, včetně personální bibliografie,Acta Musealia 2008
4) Česká účast na EXPO New York, 1939, Acta Muselaia 2008
5) České centrum v New Yorku, o výstavě, Průvodce 2008
6) Dušan Jurkovič v Luhačovicích, Acta Musealia 2008
7) Soudobá podoba mikulášských obchůzek ve Žlutavě a Karolíně, Acta Musealia 2008
8) Největší vodní brouk, Průvodce 2008
9) Vodní brouci Moravského krasu, Acta Musealia 2008
10) Medailon o Ing. R. Švehlíkovi s bibliografií, Acta Musealia 2008
11) Nález vzácné kapradiny v Hostýnských vrších, Acta Muselaia 2008
12) Hvězdičky z moře, Průvodce 2008
13) elezné rudy Zlínska, Acta Musealia 2008
14) Z muzejní knihovny, Průvodce, 2008
Muzeum získalo v roce 2008 čestnou cenu Národopisné společnosti za reedici díla Františka
Bartoše – Za mimořádný počin v rozvoji oboru!
2.5.4 Texty v publikacích vydaných jinými subjekty
Např:
Archeolog připravuje a zpracovává odbornou agendu pro archeologickou památkovou péči
Zprávy o archeologických akcích, Archeologický ústav AV ČR Brno
Zlomek hliněné plastiky z hradiska Rýsov u Provodova, Archeologický sborník, Brno
Známý neznámý Jan Baťa – Revue Valašsko
Moudrý se učí od každého, aneb obraz T.Bati mladšího v tisku, Magazín Zlín
Prokletí černé listiny, Revue Valašsko
Tři dny na měsíci, ZVUK
Osobnosti československé kultury a národopisu v Luhačovicích, Folia ethnografica MZM Brno
Folklorismus a Luhačovice, sborník Slovácko
Materiální kultura v muzeu a děti, NÚLK Strážnice
Ovocnářství na Zálesí. Strava jako interetnický fenomén, sborník z konference
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Historie spolupráce MjvM ve Zlíně se školami, Sborník AMG, Praha
Chov ovcí na Holešovsku na přelomu 18. a 19. století, FF MU Brno
Předvelikonoční a velikonoční zvykosloví, Zpravodaj, Zlín
Do odborné činnosti spadají i recenze.
Recenze
Jevištní prezentace zvykoslovných aktivit Valašského souboru Závršan z Nedašova,
Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka
Krajina mého srdce, Veronika 2008 (Časopis pro ochranu přírody a krajiny)
Vítejte ve Strážnici, programový sborník 63. ročníku MFF, Strážnice 2008
Zdravice od Karla Pavlištíka, Almanach českých novinářů, Praha 2008
Vánoční šťastikování, VS Kašava 2008
Josef Holcman, Hýlom, hálom, aneb Kyjov v jízdě králů, Slovácko 2008
Ján Botík, Etnická historia Slovenska, Národopisná revue 2008
Museum Vivum, Národopisná revue 18, 2008
K výstavě O práci lidských rukou…, Národopisných věstník XXIV, Praha 2007
Oč bych v životě přišel nepotkat Aloise Hajdu, Janáčkova AMU Brno, 2008
Martin Šimša, Nositelé tradic lidových řemesel, Národopisná revue 18, 2008
Petra Hrbášková, Věra Kovářů, Střecha a střešní krytiny, Národopisná revue 18, 2008
Marie Plačková, Hlucké besedy, aneb jak bývalo prvej, Národopisná revue 2008
Michal Girgel, Minerální vody Zlínska
2.5.5 medializace instituce
Muzeum spolupracuje s tiskem jak místním, tak regionálním, ale i celostátním.
Naši odborní pracovníci spolupracovali s Českou televizí (Dobré ráno s ČT, Hledání ztraceného
času ČT, Výročí J. A. Bati, Nova), dále s Českým rozhlasem Brno na pořadech věnovaných
tradičním zvykoslovným aktivitám, k výročí J. A. Bati a na celé řadě dalších pořadů věnovaných
přírodovědné tématice v rámci pořadu Periskop na ČR II Olomouc (vyprávění o přírodě
Madagaskaru a Venezuely).
Medializace muzea probíhala i mimo region, zejména na výstavách H +Z mimo Zlín.
Medializace muzea v rovině divadelní – Divadlo Most uvedlo hru o E. Ingrišovi (muzeum dodalo
materiál pro scénář – uvedeno jako spoluautor).
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VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST
3.5 vlastní odborné aktivity
Odborná oddělení pracovala na 24 výzkumných úkolech regionálního, ale i celostátního
významu, provedla 179 přednášek, které navštívilo 6 164 posluchačů.
3.2

spolupráce s externími badateli
Jednotlivá odborná oddělení spolupracovala za rok 2008 se 243 badateli, kterým poskytovala
své služby ve všech oborech své činnosti.

3.3

pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Odborná pomoc byla poskytnuta především kolegům malých muzeí – Napajedla, Otrokovice,
Slavičín, Bojkovice, Brumov, historickým spolkům v Tlumačově, Otrokovicích a Lukově.
Městskému úřadu Napajedla, Otrokovice, Vizovice, obcím v regionu Ploština – Drnovce,
Vysoké Pole. Odborná pomoc byla poskytnuta Magistrátu města Zlína.
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V rámci světové asociace zoologických zahrad - garantem projektu „Źáby bijí na poplach“
byla ZOO Zlín – participovalo muzeum zejména přípravou a vedením terénních exkurzí.
Řada odborných pracovníků je členy nákupních komisí (Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, Slováckého muzea v Uh. Hradišti, Muzeu regionu Vlašsko ve
Vsetíně, Muzea Břeclavska, Muzea J. A. Komenského v Uh.Brodě, Muzea Hodonín,
Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (Dr. Plánka, Dr. Pavlištík, Dr. Prudká, Dr.
Trávníček, Dr. Petráková, Mgr. Štýbrová).
Pracovníci etnografického odd. jsou v místopředsednictví senátu programové rady MFF ve
Strážnici, členy programových rad, jsou členy CIOF, redakčních rad (Dr. Plánka, Dr. Pavlištík,
Dr. Prudká)
Pracovníci muzea pracují v řadě komisí města, kraje a republiky.
Všichni odborní pracovníci jsou členy profesních komisí v rámci AMG (Dr. Plánka člen senátu
AMG, předseda krajské sekce AMG, členem komise pro záchranu sbírkových fondů při
katastrofách). Ostatní odborní pracovníci jsou členy komisí regionu kraje v rámci AMG.
Muzeum má nezastupitelné místo ve spolupráci s referátem ŽP Krajského úřadu, pro nějž
vypracovává posudky k řešení krajinných chráněných oblastí, navrhuje řešení apod.
Archeologické oddělení zpracován posudky v rámci zákona archeologické památkové péče.
Zajištění podkladů pro identifikaci polních křížů z regionu a sbírek muzea pro NPU Kroměříž
4. METODICKÁ A EDUKAČNÍ ČINNOST
4.1. Pomoc studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů)
Za rok 2008 byly poskytnuty 60 studentům služby v oblasti odborných konzultací a odborné
praxe.
Archeologické oddělení poskytlo služby 23 studentům – konzultace k seminárním,
bakalářským a diplomním pracem studentům z FF MU Brno, UK Praha, Univerzity
Pardubice, PF Olomouc, Gymnázia T. G. Masaryka Zlín.
Historické oddělení poskytlo služby 23 studentům, z toho 6 studentů Ostravské univerzity a
Opavské univerzity zde provádělo svou odbornou praxi. 11 studentů zpracovávalo své
magisterské, bakalářské a diplomní práce na téma obuvnictví (Univerzita T. Bati, Opavská
univerzita, Masarykova univerzita Brno).
Etnografové poskytli služby 12 studentům.
Archiv H+Z spolupracoval se 2 studenty.
4.2. Využití spolupracovníků z řad studentů SŠ a VŠ
Řada studentů je zapojena do činnosti v době školních prázdnin – skenování, třídění apod.
(3 studenti). Je rozvinuta spolupráce s gymnáziem Zlín a Otrokovice. V době konání
odborné praxe je studentská práce pod vedením odborných pracovníků zaměřena na dílčí
činnosti ve zpracování sbírkového fondu – třídění sbírkového, dokumentačního a pomocného
materiálu, zapisování sbírky, práce v konzervátorské dílně na daném úkolu pod vedením
konzervátorů apod.
4.3. Spolupráce se školami
Spolupráce se školami patří k prioritám činnosti lektorského oddělení MjvM ve Zlíně Vyplývá
to zejména ze skutečnosti, že muzeum má lektory, kteří ve spolupráci s odbornými pracovníky
připravují programy k jednotlivým tématům - k výstavám a aktivitám muzea, a zároveň
spolupracují s pedagogy jednotlivých škol. Naším cílem, který se nám daří naplňovat je
přítomnost škol v muzeu. Oddělní lektorů přímo spolupracuje se školami, provádí školení
pedagogických pracovníků k jednotlivým plánům výstav a připravuje s nimi obsahovou náplň
našich akci pro školní osnovy. Webové stránky muzea jsou pro pedagogy Zlínského kraje
aktuálně aktualizovány a lektoři jsou s jednotlivými pedagogy v osobním kontaktu.
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Spolupráce s gymnázii a vysokými školami:
Spolupráce s univerzitou T. Bati – projekt výuky archeologie a etnologie (Dr.Langová, Dr.
Pavlištík, Dr. Prudká, Dr. Petráková) pro Univerzitu třetího věku zaměřenou na edukativní
činnost pro seniory.
Cyklus přednášek – jako doplněk výuky historie na školách středního stupně (gymnázia) –
historické semináře. Uzavřena smlouva mezi Muzeem jihovýchodní Moravy a Gymnáziem Zlín
o poskytování pravidelných výstav do prostor gymnázia Lesní čtvrt. (S tužkou a fotoaparátem,
fotografická výstava z fondu H+Z).
Odborní pracovníci se podílejí také na přípravách a realizacích dějepisných soutěží pro děti a
mládež – pořádá Magistrát města Zlína, na přípravách a realizaci biologické olympiády
(kategorii A,B,C,D). Akce jsou připravovány ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB,
Gymnáziem Zlín a ZOO Zlín.
Celkově navštívilo za rok 2008 naše výstavy a specializované programy 17.085 studentů a
žáků.
4.3.1 Speciální programy pro školy
Celkově navštívilo naše speciální programy 3579 dětí z 55 tříd
V programech jsou nabízeny: výtvarné soutěže, práce s pracovními listy, přednášky, animační
programy, dílny.
Pracovní listy na téma:
Venezuela, pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Po stopách třetihorního moře, pro žáky 2. stupně ZŠ
Bájný jednorožec, různé věkové kategorie
Pojďte s námi objevovat starý Zlín (forma CD)
Historie Zlína, různé věkové kategorie
Doteky orientu (forma CD)
Příběh svatebního džbánu, pro žáky 1.a 2. stupně ZŠ
Příběhy sbírkových předmětů, pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
Návštěva u rodiny pana Botičky, pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
Součástí speciálních programů jsou besedy a přednášky.
4.3.2 Spolupráce na výstavách – zapojení školní mládeže
Ilustrovala jsem Babičku i Broučky - výtvarná soutěž, vystaveno 106 prací, vyhodnoceno
9. nejlepších
Po stopách třetihorního moře – výstava výtv. prací žáků ZŠ E. Zátopka, 40 prací vystaveno
Bájný jednorožec – výtvarné a zábavné hry, soutěže - různé věkové kategorie
Pojďte s námi objevovat starý Zlín - zábavnou formou výklad k architektuře
Baťův domek – animační program, soutěže
Expozice H+Z – animační program, soutěže ( gymnazia, ZŠ)
Vánoce v baťovském Zlíně – pět výtvarných dílen, divadelní představení žáku 9. ZŠ
Štefánkova
Projekt „Zapomenutá řemesla“ - keramická dílna (zapojení žáků pod vedením odborníka)
Projekt“Napříč profesemi“ – krásné psaní, psaní brkem, pečetění dopisů, pro školy
Animační programy „Po stopách třetihorního moře“ v době jarních prázdnin
Staň se i ty archeologem – program na hradě Lukov pro příměstský tábor dětí ASTRA
Den muzeí – realizován program/zábavná hra, frontáže erbů majitelů zlínského panství,
srovnávací foto, doplňování do mapek apod. (velká návštěvnost)
4.3.3 Pravidelné programy
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Pravidelné programy pro školy jsou součástí expozic v prostorách zámku Zlín, Obuvnického
muzea, hradu Malenovice, hájovny Malenovice, Muzea luhačovického Zálesí Luhačovice.
Výklady v expozicích, na výstavách (pracovní listy , exkurze, odborné přednášky (dle kalendáře
jednotlivých škol)
Po stopách třetihorního moře – doprovodný výukový program pro školy (geologický vývoj
země) - zúčastnilo se 8. škol
Tajemný jednorožec - doprovodný výukový program pro školy. Zúčastnilo se 16 škol, z toho z
mimozlínských např. ZŠ Staré Město, Velký Ořechov, Fryšták, Vizovice, Halenkovice,
Napajedla, Zádveřice a další.
4.4. Metodika vůči subjektům s obdobnou náplní činností v regionu
Metodická spolupráce s městskými muzei, spolky, památníky a knihovnami regionu
4.5. Školení a kurzy

5 KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
5.1. Expozice
Muzeum od svého založení zápasí s nedostatkem vhodného prostoru pro širokou škálu
expozic, které odpovídají odbornému zaměření muzea (společenskovědní a přírodovědné):
Zámek Zlín:
Pamětní síň Františka Bartoše
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Obuvnické muzeum:
Historie a současnost obouvání, vývoj obuvi,ševcovská řemesla
Luhačovice:
Luhačovice známé i neznámé
Hrad Malenovice:
Hrady jihovýchodní Moravy
Štenberkové na Malenovicích a Pohořelicích
Řemesla ve starých Malenovicích
Hájenka Malenovice:
Dřevo, sláma, proutí v tradiční lidové výrobě
Baťův domek:
Bydlení v baťovském Zlíně
Ploština NKP:
Národní odboj
Orientační běh – sport moderní doby
5.2. Výstavy
Velký sál Zlín:
Ilustrovala jsem Babičku i Broučky
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Tajemný jednorožec
Doteky Orientu
Vánoce v baťovském Zlíně
Malý sál Zlín:
Expedice Venezuela
Po stopách třetihorního moře
Tajemný jednorožec
Nejen na velmi krátkých vlnách
Krym 2006
Spojovací chodba:
Ilustrovala jsem Babičku i Broučky (ilustrace Fischerové-Kvěchové)
Tajemný jednorožec ( práce žáků – postřehy z výstavy)
Život s fotografií ( doc. Dias)
Vánoce v Baťovském Zlíně
Luhačovice:
Ztratila jsem fěrtůšek
Poklady z babičiny truhly
Akvarely – F. Duša,F.Hlavica, F. Faulhammer
Vánoční instalace
Obuvnické muzeum:
Móda I. republiky
Historická obuv a archiválie (pojízdná kancelář KU)
Hájenka Malenovice:
Tradiční lidová architektura na Zlínsku
Hrad Malenovice:
Výstava kaligrafie (grafický design FMK UTB)
Kostým a šperk
Oděv a zbroj středověku
Městské divadlo Zlín:
Fotografie Eduarda Ingriše
Fotografie H+Z
5.3. Přednášky a odborné výklady
V roce 2008 bylo předneseno 179 přednášek, které navštívilo 6164 posluchačů; řada
přednášek byla přednesena mimo Zlín:
Hradisko Klášťov – přednáška pro Klub českých turistů
Prezentace hradu Lukova – prohlídka hradu s výkladem (Dny prezentace hradu Lukova)
Luhačovické Zálesí – muzeum v Bojkovicích, Moravské zemské muzeum Brno
Masopustní obchůzky na Zlínsku, kulturní dům Vizovice
S tužkou a fotoaparátem, kulturní dům Vizovice
Adventní zvykosloví, pro ZŠ Otrokovice
Výpravy za přírodou Bornea, Sumatry a Jávy, Muzeum J. A. Komenského Přerov
Madagaskar, Staré Město – Den země
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Do nitra pralesů Bornea, ZOO Jihlava
Madagaskar, Prácheňské muzeum v Písku
Madagaskar, Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí, Vsetín
5.4. Jiné programy, kulturní akce
12 akcí pro veřejnost - popularizace vědy - přednášky, besedy (téma geologie, lidová
tradice a výroba, jarní zvykosloví, přírodověda
5.5. Zájmové aktivity ( kluby apod.)
Spolupráce s Klubem přátel historie v Otrokovicích
Klubem českých turistů
KPVUK
Akademií třetího věku Uherské. Hradiště
Klubem přátel divadla
Klubem Elektra, Luhačovice
Českou unií neslyšících
Klubem žen Zlín
Dům dětí a mládeže ASTRA (pravidelná činnost v rámci našich aktivit)
V rámci muzea působí:
Klub přátel umění (50 členů, schází se pravidelně v prostorách
přednáškového sálu muzea. Pořádá přednášky, výstavy apod.)
Klub H+Z (40 členů, schází se pravidelně v prostorách muzea); realizoval projekt: 100 let od
narození St. Škuliny, 10 let od založení Klubu H+Z, Helena Šťastná – besedy se studenty,
rozhovory pro TV a tisk, rozhlas)
Klub H+Z ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje na rok 2009
Oslavy narozenin Ing. Miroslava Zikmunda)
5.6. Spolupráce se zahraničím
Muzeum spolupracuje zejména se Slovenskými muzei:
Slovenským národným muzeem v Bratislavě a Martině, Hornonitranským muzeem v Prievidzi
Ministerstvem zahraničních věci v Praze
Letošního roku probíhaly rozhovory a připravoval se plán výstav na rok 2009 – 10
Technicky se připravovala výstava pro Klub přátel Tatra (Drážďany) a připravuje se téma pro
výstavu v technickém muzeu v Drážďanech a možnosti výměnných výstav.
5.7. Spolupráce s jinými kraji
V rámci spolupráce bylo uspořádáno 19 výstav a předneseno 70 přednášek:
Ostrovy Sandokana – Muzeum Aleše Hrdličky, Humpolec
Muzeum J. A. Komenského Přerov
Venezuela – Regionální muzeum v Kolíně
Městské muzeum Vodňany
Regionální muzeum Mělník
Východočeské muzeum Pardubice
Severočeské muzeum Liberec
E. Ingriš – Novoměstská radnice Praha
Výstavy navštívilo 43 946 návštěvníků, kteří nejsou započítáni do celkové návštěvnosti
Muzeum spolupracuje v rámci AMG se všemi muzei v ČR formou zápůjček výstav a přednášek
5.8. Spolupráce mezi sebou navzájem
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Spolupráce probíhá standardním způsobem v těchto rovinách:
Odborných, výstavních, zápůjčkách, výpůjčkách, výměnách publikací a odborných rad.
Muzeum participuje na zpracování grantového úkolu MK ČR „Identifikace a dokumentace
tradičního lidového stavitelství ve Zlínském kraji II, Zlínsko“ který je realizován v rámci
„Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu“ ve spolupráci s Slováckým muzeem
Výstavní činnost:
Doteky Orientu:
Slovácké Muzeum UH. Hradiště
Muzeum Kroměřížska
Muzeum regionu Valašsko, Vsetín
Spolupráce s knihovnou F. Bartoše:
Přednášky,výstavy
Digitalizace baťovského tisku
Digitalizace periodického tisku „Naše Pravda“
Ředitelská rada v rámci AMG – Krajská sekce Zlínského kraje ( ředitelé muzeí)
5.9. Důraz na specializaci
Muzeum klade důraz zejména na dlouhodobý výzkumný a dokumentační program „Životní styl
baťovského Zlína“. Vytváří tak studijní středisko života baťovského Zlína. Soustřeďuje se na
všechny formy životního stylu v baťovském Zlíně se zvláštním zaměřením na bydlení, oblékání,
obouvání, život společenský, soukromý, ale i pracovní, zpracovává problematiku školství,
zdravotnictví, zahraničního obchodu, průmyslu, letectví, lodní dopravy apod.
V oboru národopisu se soustřeďuje především na stykové oblasti Podřevnicka a Hané,
Podřevnicka a Valašska, Podřevnicka a Slovácka a samostatnou oblast luhačovského Zálesí.
Soustřeďuje se především na doklady tradiční rukodělné výroby a na dokumentaci současných
proměn tradičního zvykosloví.
Ke specializaci muzea patří problematika obuvi, její výroby, vývoje a typologie jednotlivých
druhů jak domácí, tak i zahraniční provenience. Muzeum se dále soustřeďuje na cestovatelství,
které vychází z převzetí archivů cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, Ingriše, Havlasy, Šťastné a
dalších.
V oblasti přírodních věd se soustřeďuje především na Karpatskou oblast v celé její šíři.
V současné době zahrnuje v rámci výzkumu i oblast Kroměřížska (Muzeum Kroměřížska nemá
přírodovědce)
5.10. Návštěvnost muzea
Celkově navštívilo muzeum 39 307 návštěvníků
6 ROZVOJOVÉ AKTIVITY
6.1. Zapojení do evropských fondů
V rámci evropských fondů je muzeum zapojeno do projektu „Západní Karpaty – společná
hranica, který je realizován v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013“. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s Hornonitranským
muzeem v Prievidzi.
Výstup:
dvě konference na téma Západní Karpaty
výstava na téma chráněné oblasti Západních Karpat
přednášky pro školy
vydání publikace na téma Západní Karpaty
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6.2.

Dotace jiných subjektů
Dotace MK ČR, Města Luhačovic a Magistrátu města Zlína:
Muzeum získalo dotaci z MK ČR celkové hodnotě 332.000 Kč, z toho:
152 000 Kč od MK ČR účelově použito na nákup sbírek – sbírkového souboru Selské jizby
(A. Václavík)
180 000 Kč na účelově – vydavatelskou činnost (MK ČR)
Ostatní v celkové hodnotě 43.000 Kč
10 000 Kč na společensko kulturní akce (Město Luhačovice, kulturně výchovná činnost)
33 000 Kč na společensko kulturní akce dětí a mládeže (Magistrát města Zlína, kulturně
výchovná činnost)
Celkem získáno: 375 000 Kč

6.3.

Finanční pomoc sponzorů
Muzeum získalo finanční dar 10 000 Kč, za který byla pořízena nová obrazovka pro expozici
H+Z

6.4.

Příprava projektů
Podklady pro studii proveditelnosti – Krajské studijní, informační a kulturní centrum
Vytvoření koncepce a libreta stálé expozice „Princip Baťa“
Příprava projektu na rekonstrukci Památníku Ploština, vlastní projekt
Příprava projektu rekonstrukce střechy, výměny oken a zateplení objektu Otrokovice,
depozitáře, projekt
Příprava projektu rekonstrukce bytu správce hradu Malenovice, vlastní projekt
Ideový záměr pro expozici „Princip Baťa“ (koncepce expozice)
Expertiza a podklady pro rekonstrukci bytu správce hradu (výskyt plísně)
Podklady, výběrové řízení na dodavatele, zateplení objektu Otrokovice I (dokončeno 2009)
Zadání „Programové studie depozitáře a kvantifikace, stavby nových depozitářů Otrokovice
II, kvantifikace
Zadání architektonické studie Expozice přírodovědy, Hrad Malenovice
Zadání rekonstrukce Památníku Ploština (projektová příprava), výběrové řízení na
dodavatele rekonstrukce, převzetí stavby Památniku Ploština (30. 9. 2008)

6.5.

Plán rozvoje (investiční akce, neinvestiční akce)
viz ekonomické rozbory

6.6.

Plán rozvoje organizace (kulturně výchovná činnost)
Rozšíření kulturně výchovné činnosti - rozšíření lektorské činnosti a aplikace naučných
programů na další pracoviště –do objektů Luhačovice a Baťův domek
Rozšíření činnosti v rámci kulturně výchovné činnosti na spolupráce s Domem dětí a
mládeže ASTRA ( Benešovo nábřeží, Jižní svahy a Malenovice)
Archeologické putování po hradě Lukov ( příměstské tábory)
Příprava bienální konference „Muzeum a škola“ (realizováno 2009)

PROVOZNÍ ČÁST
7.

ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
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Pravidelnou složkou řídící činnosti jsou porady vedení a porady jednotlivých oddělení.
Porady jsou konány jednou měsíčně, dle kalendáře porad (viz intranet muzea),
v mimořádných situacích jsou svolány podle potřeby ředitele nebo jeho zástupce. Z porad
jsou pořizovány zápisy, které jsou po zpracování umístěny na intranet muzea. Úkoly
vyplývající z porad jsou předloženy a prodiskutovány (termíny apod.) na poradách
jednotlivých oddělení. Na poradách jsou kontrolovány plány činnosti, jejich plnění, popřípadě
změny. Poradní sbor ředitele se sešel v roce 2008 desetkrát.
V oblasti akviziční činnosti muzea patří k řídící činnosti i svolávání poradního sboru pro
sbírkotvornou činnost (nákupní komise), složeného z odborníků jiných muzeí a institucí,
jejichž zaměření souvisí se sběrným programem muzea. Poradní sbor se sešel dvakrát
(jaro, podzim)
Poradním orgánem ředitele je redakční rada muzea, která připravuje vydavatelské a ediční
plány muzea, koordinuje jeho činnost. Letošního roku se sešla šestkrát. V případě nutnosti
se schází operativně, dle potřeby.
K pravidelné kontrolní činnosti patří namátkové kontroly na pracovištích jednotlivých objektů,
v depozitářích apod. Návštěvy v depozitářích jsou vedeny v depozitární knize, která je
kontrolována a parafována ředitelem organizace.
Během roku je kontrolována docházka na jednotlivých pracovištích pomocí elektronického
systému docházky. V letošním roce nedošlo k závažným nedostatkům v rámci docházky.
Pravidelné kontroly jsou prováděny na pokladnách jednotlivých objektů. O provedených
kontrolách je vždy sepsán zápis. Letošního roku k žádné mimořádné události v rámci kontrol
jednotlivých pokladen.

PROVOZ A ÚDRŽBA
8.
8.1. Provoz a údržba
Zámek Zlín:
V důsledku havárie osvětlení v expozici filmu bylo nutno přikročit k provizornímu řešení,
které zajistilo celkový stav elektroinstalace tak, aby nemohlo dojít k ohrožení návštěvníků
nebo uzavření expozice. Tato situace si vyžaduje jasné stanovisko KÚ k celkovému řešení
stěhování muzea do nových prostor – zda požádat o nové investice do elektroinstalace,
nebo udržovat stávající stav, vzhledem k stěhování do nových prostor.
Byl proveden jarní úklid ve všech prostorech zámku – půda, chodby, přízemí, garáž.
Hrad Malenovice:
Provedena rekonstrukce a oprava dveří do sklepů hradu.
V rámci bezpečnosti silničního provozu v podhradí, bylo v listopadu provedeno vykácení
dřevin, ohrožujících tuto komunikaci (akáty)
Předhradí:
V důsledku výskytu plísní v bytě správce hradu byla zadána technická dokumentace na
technické řešení daného problému ( rekonstrukce 2009)
Jaroslavice:
Stavební údržba, drobné opravy
Obuvnické muzeum
Drobné opravy, částečná rekonstrukce osvětlení vitrin
Ploština:
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Kompletní rekonstrukce Památníku Ploština (investor MjvM). Tato rekonstrukce byla
provedena v měsíci září. Slavnostní otevření památníku proběhlo 17. října 2008 za
přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše.
Otrokovice:
V depozitářích byla provedena kolaudace regálového systému.
V důsledku zatékání vody do objektu bylo nutno řešit kompletní opravu střechy, provést
výměnu oken a v návaznosti na výsledek energetického auditu provést zateplení. Bylo
provedeno malé výběrové řízení na dodavatele.
V měsíci listopadu byla dokončena celková montáž nové střechy a provedena výměna
dřevěných oken za plastová. V roce 2009 bude provedeno zateplení fasády objektu.
V rámci celého areálu byl opraven plot, provedena údržba zeleně.
Autoprovoz:
Technické kontroly vozidel, kontroly stavu chladících kapalin, lékárniček, pneumatik (letní
zimní provoz). Pravidelná denní kontrola jízd (požadavky intranet muzea) a spotřeby.
Měsíční vyhodnocení agendy jízd. TK vozidel – kontroly způsobilosti. Letošního roku
nedošlo k žádným mimořádným událostem. Nebyla hlášena žádná nehoda nebo její
zavinění.
8.2.

Zabezpečovací systémy
Muzeum vede dokumentaci EZS všech napojených objektů Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. Všechny objekty jsou napojeny na centrální pult Policie ČR, výjimku tvoří objekt
Baťova domku (majetek magistrátu města Zlína), který je napojen na centrální pult městské
policie. Pravidelně je sledován termín periodických revizí v objektech MjvM u pověřených
firem. Letošního roku došlo, vzhledem k odchodu vedoucího pracovníka provozu, ke
kompletní revizi celého zařízení, jmenování nového vedoucího provozu ( V.Kolesa) a
provedeno nové kódování. (přístup do zakódovaného objektu má v případě mimořádné
události – správce objektu, vedoucí provozu a ředitel.)
K mimořádné události došlo na objektu Otrokovice, kdy pověřený pracovník nezkontroloval
uzavření oken v prvním patře objektu a v důsledku nárazového větru došlo k otevření oken
a následnému poplachu. Pracovníkovi byl předán vytýkací dopis ředitele, sníženo osobní
ohodnocení. Na ostatních objektech nedošlo k žádné mimořádné situaci

8.3.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Pravidelné kontroly pracovišť provádí osoba způsobilá (Křesálková). V rámci kontrol je
vydán písemný materiál, obsahující nedostatky a návrhy na jejich odstranění s daným
časovým limitem. Noví pracovníci jsou při nástupu školeni, jejich školení je protokolováno a
uloženo u pracovníka odpovídajícího za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V roce 2008 řádně nahlášeny dva úrazy.

8.4.

PO
Pravidelné kontroly pracovišť provádí způsobilá osoba paní Křesálková. Sleduje vyhlášky a
zapracovává je do směrnic MjvM. Vedoucí oddělení provádí školení všech nových
zaměstnanců. Provádí se pravidelná kontrola vybavení pracovišť z hlediska PO, včetně
objektové dokumentace. Zajišťuje se pravidelná revize hasících přístrojů a hydrantů.
Pravidelná kontrola pracovišť s cílem zajištění dodržování požárních směrnic. Požární
směrnice uloženy u bezpečnostního technika.

8.5.

CO
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8.6.

Ochrana životního prostředí
V rámci ochrany životního prostředí provádí muzeum třídění odpadu – papír, plasty a jiný
materiál ohrožující životní prostředí, jako např. elektromateriál – zářivky, počítače,
chemické látky apod. (odváženo na tříděnou skládku - písemné potvrzení o předání – viz
vyhláška).
Chemické přípravky jsou ve zvláštní uzamykatelné místnosti a je vedena jejich evidence.

9. VÝPOČETNÍ TECHNIKA
9.1.

Počítačové sítě
Byla vybudována internetová síť na odloučeném pracovišti v Jaroslavicích.
Byl prováděn servis a údržba sítě, komunikačního prostředí aplikace intranet, které je plně
využíváno pro sdělení aktuálních informací, požadavků na provoz, nákup zboží, služeb a na
autoprovoz.
Testuje se databáze DVD-téka pro zkušební provoz - bude sloužit k archivaci dat na
videozáznamech VHS, DVD a na audiozáznamech.
Došlo k vyřazení velkoplošné televize Samsung (7 let provozu – nelze opravit)
v obuvnickém muzeu. Na její místo pořízena televize LG PLASMA 50“. Do expozice H+Z
byla z daru zakoupena LCD televize Hyundai HLH a DVD přehrávač Panasonic S33.
Bylo provedeno zálohování všech dat ze všech pracovišť na server muzea – záloha na
pevný disk – uloženo KB Otrokovice.
Centrální fotoarchiv Bach je plně funkční a provozován na servru Dell poweredge 2900.
Tento archiv je průběžně doplňován odbornými pracovníky. Celkem 2372 záznamů.
Digitalizace negativů E. Ingriše – zpracováno na speciálním skeneru NIKON 900 15 000
negativů

9.2.

Internet, www stránky, využívání e-mailu
Internetové stránky muzea jsou aktualizovány dle jednotlivých výstav a akcí muzea .
Je připravena nová prezentace www stránek, připraven projekt k realizaci. Větší část pošty
– pozvánky, dopisy či jiná sdělení nepodléhající vnitřním předpisům jsou expedovány emailovou poštou. Snižují se tak náklady na poštovné.
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