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SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH

 Slovanské hradiště v Mikulčicích, 
pobočka Masarykova muzea 
v Hodoníně p.o.

 Od roku 1962 národní kulturní památka

 V roce 2008 získala expozice 
Velkomoravské Mikulčice – kostel 
a sakrální stavby knížecího hradu 
ocenění Gloria Musaealis

 V loňském roce bylo otevřeno nové 
moderní návštěvnické centrum 
s vyhlídkovou věží, vznikly tak nové 
možnosti k využití pro práci se školami 
a dětmi



SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH

 Velmi cenné archeologické naleziště z období Velké Moravy

 Nalezneme zde základy knížecího paláce a 10 kamenných 

kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2 500 objevených 

hrobů. Celkový počet nálezů čítá přes 250 000 sbírkových 

předmětů

 Na hranici 50 ha území se nalézá přírodní rezervace Skařiny

a meandry řeky Moravy



KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST

 Slovanské hradiště v Mikulčicích
v loňském roce navštívilo přes
23000 návštěvníků

 Z toho počtu bylo 3400 dětí a 
studentů ze školních skupin a 
doprovodných programů se 
zúčastnilo 2444 dětí (65 skupin); 
(pro ilustraci celkový počet účastníků 
doprovodných programů pro školy byl 
v roce 2014: 1191 osob/44 skupin 
a v  roce 2013: 732 osob/19 skupin 
a v letošním roce již je účast cca 1500 
osob) 



KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST

 Nevýhoda při organizování doprovodných akcí pro školy na 

Slovanském hradišti v Mikulčicích je vzdálenost od hromadné 

veřejné dopravy (3,5 km), proto k nám většinou přijíždějí větší 

školní skupiny i 50-100 osob

 Výhodou je možnost využít na doprovodné aktivity celý 

rozlehlý areál, expozici a návštěvnické centrum s věží



KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST

Školám nabízíme

 Akce individuální, šité na míru 

~ často školy volí celodenní výlety

 Velké doprovodné akce, na kterých 

spolupracujeme s jinými odbornými 

pracovníky z našich poboček 

a s externisty ~ např. Velkomoravské 

dny, Den dravců a Dny s archeologem

 Soutěže ~ např. Čarovné barvy země, 

O Mojmírův poklad, Cyrilometodějská 

dějepisná olympiáda



DEN S ARCHEOLOGEM

Jeden z příkladů dobré spolupráce napříč 

obory je program Den s archeologem

 Program je určen především pro 

základní školy a nižší ročníky gymnázií

 Výborná spolupráce s kolegy z hodonínské 

pobočky muzea – archeology Mgr. Františkem 

Kostrouchem (na fotografii) a Mgr. Jaromírem 

Šmerdou  

 Naši archeologové si aktivně připravují 

aktivity a hravou a vtipnou formou dokáží  

děti i učitele zaujmout a nadchnout



DEN S ARCHEOLOGEM

 Tematický program pro školy, kdy se žáci seznámí s prací profesionálního 
archeologa

 Je pro ně připravena experimentální dílna s možností si vyzkoušet některé 
aktivity

 Dále si žáci mohou vyzkoušet i některé znalosti Slovanů; např. hru drveník, 
prohlédnou si velkomoravské šperky či se seznámí se způsobem psaní 
hlaholice na voskové tabulky

 Někdy je i součástí programu dobový raně středověký tábor kmenového 
svazu Styrke, který představuje žákům život v době Velké Moravy



DEN S ARCHEOLOGEM

 V letošním roce jsme akce rozdělili – zůstaly samostatné Dny 
s archeologem (zatím 2x, 220 účastníků) a samostatné Velkomoravské 
dny (1x, pouze 80 účastníků)

 Rok 2015: 2x Dny s archeologem: 320 účastníků 
2x Velkomoravské dny (archeolog a Styrke): 393 účastníků

 Rok 2014: 2x Dny s archeologem 185 účastníků
2x Velkomoravské dny 325 účastníků

 Rok 2013*: 2x Dny s archeologem 79 účastníků
2x Velkomoravské dny 145 účastníků

* špatně se data porovnávají důvod: jarní oslavy Cyrilometodějského jubilea a s tím spojené 
menší časové možnosti se věnovat školám a podzimní stěhování do náhradních prostor



DEN S ARCHEOLOGEM

 Na Dny s archeologem jsme nově navázali zimní programovou 

nabídkou pro školy (Archelogický kufřík), které jsou již v režii 

muzejního pedagoga, ale s využitím materiálů, pomůcek a replik 

také od kolegů archeologů

Co nám program přináší

 Spokojení malí návštěvníci

 Vracející se školy

 Propagace práce archeologů



ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ

Další z příkladů dobré spolupráce napříč obory je malířská soutěž pro děti a

mládež Čarovné barvy země

 Soutěž je pokračováním projektu Malujeme barvami země, který byl

v česko-rakouské spolupráci uspořádán v letech 2009/2010 a 2010/2011.

Iniciátorkou projektu se stala rakouská výtvarnice původem z

Československa, Prof. Irena Ráček.

 Soutěž odborně a organizačně zajišťuje příspěvková organizace 

Jihomoravského kraje – Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své 

pobočky – Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.

 Je určena pro školy především z Jihomoravského kraje, ale spolupracujeme 

se školami také v jiných krajích a i v zahraničí. 



ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ

Statistika soutěže
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 Předmětem soutěže jsou kolektivní 

dvourozměrné malířské práce 

vytvořené přírodními jíly, z přírodních 

materiálů bez použití syntetických a 

jiných barev a pojidel

 Účastníkem soutěže mohou být autorské 

kolektivy nejméně tří, nejvýše však pěti 

dětí odpovídajících věkem, reprezentující 

pod vedením svého pedagoga 

mateřskou, základní nebo střední školu, 

případně základní uměleckou, speciální 

a praktickou školu.

Předmět a pravidla soutěže

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ



 I. kategorie (4 až 6 let)

téma: Svět kolem nás (Otisk přírody) 

 II. kategorie (7 až 11 let) 

téma: Paměť národa (Život doby velkomoravské) 

 III. kategorie (12 až 15 let)

téma: Půda jako kronika (Archeologické výzkumy v 

Mikulčicích - řemesla) 

 IV. kategorie (16 až 19 let) 

téma: Obrazy z dějin (Magnae Moraviae –

osobnost velkomoravských knížat) 

 V. doplňková kategorie (děti 6 – 20 let 

speciálních a praktických škol) 

téma: Okouzlení přírodou (Pramen života) 

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ

Kategorie VI. ročníku soutěže



 Spolupracujeme s výtvarníky ať již vlastními, tak 

s lektory výtvarné techniky

 Probíhají výtvarné semináře pro pedagogy, kde je 

učíme používat techniku malba přírodními jíly, 

pedagogové následně pracují se svými dětmi ve 

školách

 V květnu probíhá hodnocení děl porotou

 Na závěr v červnu - vyhlášení výsledků soutěže 

v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ

Spolupráce a přípravy



 Výstavy výtvarných prací

 Katalogy výtvarných prací

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ

Výstupy ze soutěže



Výstavy nejlepších prací 

•10. 6. – 7. 7. 2015 Slovanské hradiště v Mikulčicích 

(4070 návštěvníků)

•10. 7. 2015 – 23. 8. 2015 Konírna Zámku Milotice

(2500 návštěvníků)

•3. 9. 2015 – 1. 10. 2015 Rakousko, Hardegg – Pleissing

(400 návštěvníků)

• 9. 10. 2015 – 8. 11. 2015 Výstavní prostory budovy 

sálu Evropa v Hodoníně 

(154 návštěvníků)

•10. 11. – 2. 12. 2015 FN Brno, Dětská nemocnice 

(14000 návštěvníků)

• 4. 12. 2015 – 12. 1. 2016 Základní a mateřská škola 

Moravské Knínice 

(400 návštěvníků)

• 13. 1. – 10. 2. 2016 KrÚ Jihomoravského kraje, Brno 

(450 návštěvníků)

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ



 Soutěž naši práci velmi obohacuje

 Velmi dobré vztahy s pedagogy a lektory (i přátelské)

 Školy se k nám vrací nejen v soutěži, ale velmi často navštěvují hradiště 
na jiných doprovodných programech

ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ

A co my? A co potom?



ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ



Kontakty a další informace

Kontakt:

Slovanské hradiště v Mikulčicích, 

pobočka Masarykova muzea v Hodoníně p.o., Mikulčice 738

Mgr. Michaela Zálešáková (m.zalesakova@masaryk.info, tel. 602 677 848)

Internetové odkazy:

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

Fotografie: PhDr. František Synek, Mgr. Michaela Zálešáková, Svatopluk Rutar

(kronikář obce Mikulčice) a Mgr. Simona Marešová (Krú JMK)

mailto:m.zalesakova@masaryk.info
http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

