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Základní údaje 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22, 

Šumperk, IČO 000 98 311, statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka.  

Webové stránky organizace: www.muzeum-sumperk.cz, e-mail: muzeum-sumperk.cz, 

telefon: 583 363 070, ID datové schránky: 74xmakr. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě 

Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem 17. 3. 2003, s platností od 20. 5. 2003. Hlavní 

činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení:  

Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara 

v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov.  
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III...   ÚÚÚVVVOOODDD   

Plán Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen VM Šumperk) pro rok 2017 byl 

vypracován s důrazem na plnění všech základních funkcí muzea včetně dodržování standardů 

veřejných služeb s důrazem na regionální působení organizace, vymezené jak zřizovací 

listinou, tak charakteristikami sbírek v CES. Současně plán a krátkodobá koncepce akceptují 

také základní cíle stanovené Koncepcí muzejnictví v letech 2015 – 20201 (dále jen 

Koncepce).  

Plán je připravován v době, kdy ještě není přesně známa výše příspěvku na provoz ani 

není jasné, zda budou schváleny požadované investiční akce, popř. bude vyhověno žádostem 

o dotace. Nicméně páteřní plán činnosti je připraven tak, aby byly náklady pokud možno co 

nejefektivnější a výnosy co nejvyšší. Prioritně musí být jako každý rok kladen největší důraz 

na splnění veškerých úkolů organizace vyplývajících ze zákonů (zákonné úpravy týkající se 

nejen hlavní činnosti muzea, ale také účetnictví, odměňování zaměstnanců, bezpečnosti práce, 

požární ochrany, odpadového hospodářství, hygieny atd.), popř. z dalších opatření zřizovatele 

(Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, Principy 

odměňování ředitelů příspěvkových organizací atd.). Tento úkol je ztěžován poměrně častými 

změnami jak legislativy, tak i změnami vnitřních předpisů zřizovatele.  

Základní cíl organizace je totožný s prvním základním cílem Koncepce, tj. zachování 

schopnosti muzeí kvalifikovaným způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky, vědecko-

výzkumnou činností prohlubovat jejich poznání a rozšiřovat službu veřejnosti.  

Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje 6 sbírek obsahujících 15 podsbírek zapsaných 

v CES, v nichž je evidováno téměř 159 700 sbírkových předmětů (inventárních čísel). 

Sbírkotvorná činnost, jako jeden z hlavních cílů muzea, bude pokračovat získáváním nových 

přírůstků obvyklými způsoby (vlastním sběrem, převody, dědictvím) důsledně v souladu se 

Zřizovací listinou a Strategií sbírkotvorné činnosti při dodržování zásad muzejní selekce. 

Případné nákupy sbírek budou v souladu s metodikou vydanou Krajským úřadem 

Olomouckého kraje financovány z příspěvku na provoz (krytí z běžných provozních výdajů), 

neboť zatím stále nedošlo ke změně kontroverzní zákonné úpravy.2 Podle možností budou 

realizovány i akvizice současného výtvarného umění.3 Dary do muzejních sbírek mohou být 

realizovány pouze v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných 

                                                           
1 Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015 – 2020, schválená Usnesením vlády ze dne 20. 8. 2015, č. 655  
2 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
3 Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015 – 2020, odst. 3.2.6 
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Olomouckým krajem. Sbírky budou odborně zpracovávány v zákonných lhůtách, evidovány a 

inventovány dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění, a dle vnitřních předpisů organizace.  

V roce 2017 bude probíhat další rok druhého cyklu inventarizace sbírek, inventarizační 

jednotkou jsou dle zákona sbírkové předměty (tedy inventární čísla). Inventurou musí ze 

zákona projít každoročně minimálně 5 % sbírkových předmětů z každé sbírky, plán ovšem 

počítá téměř ve všech případech s 10 %. Sbírky zapsané v CES byly dle novely vyhlášky  

č. 275/2000 Sb. v roce 2016 doplněny digitálními fotografiemi ve stanoveném množství.    

 V oblasti péče o sbírky VM Šumperk opět požádalo o finanční příspěvek z programu ISO 

na restaurování sbírkových předmětů. Pokud zřizovatel vyhoví investičnímu požadavku 

organizace, budou v roce 2017 pořízeny další nové regály do depozitářů. V tom případě by 

pak k prioritním úkolům patřilo přestěhování sbírkových předmětů do nových regálů, 

dopracování uložení sbírek a vytvoření nových lokačních seznamů. Při práci v depozitářích 

bude kladen důraz zejména na dodržování zákona a vnitřních předpisů, korektní vedení 

přírůstkových knih, jejich řádnou autentizaci (razítko s číslem sbírky v CES), dopracování 

lokací a řádné sledování klimatických podmínek. Pozornost bude zaměřena také na ochranu 

sbírek muzejní povahy před krádežemi, vloupáním a požárem dle Metodického pokynu MK 

ČR č. 1/2010.  Kvalita uložení sbírkových předmětů, existence a funkčnost lokačních 

seznamů, vedení potřebné dokumentace a pořádek v depozitářích budou opět kontrolovány 

vedoucí oddělení odborné činnosti a ředitelkou organizace (pravidelná roční kontrola i 

namátkové kontroly).4 

     Vědecko-výzkumná činnost i v roce 2017 bude plánovaná tak, aby z každého úkolu 

vyplynul konkrétní výstup v daném roce, v případě nových úkolů (v plánu jsou dva) popř. 

v roce 2018. Cílem vědecko-výzkumných úkolů budou podle možností produkty použitelné 

zejména pro prezentační účely (výstavy, přednášky, články pro ediční činnost organizace) a 

zviditelnění činnosti organizace. Podporováno bude také zapojení pracovníků do externích 

projektů (celkem 5 externích úkolů).5 Pokračujících úkolů je naplánovaných 10, z toho dva 

jsou dále děleny na samostatné dílčí úkoly.  

Prezentační činnost muzea je rámcově vymezena standardy veřejných služeb, které jsou 

konkretizovány ve Zřizovací listině. Jedná se zejména o zpřístupnění sbírek formou 

muzejních výstav, muzejních programů, publikací a webových prezentací (standard časové 

                                                           
4 Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015 – 2020, odst. 3.2.5 
5 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2014 – 2016, část 4.2, odstavec 2 

be 
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dostupnosti), dodržení standardů ekonomické dostupnosti zavedením slev a volných vstupů, 

popř. dodržení standardů fyzické dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace (podle stavebních možností objektů). Výstavy a muzejní programy byly vybírány 

tak, aby byly nejen návštěvnicky atraktivní, ale také s ohledem na plnění hlavní funkce 

muzea, tj. prezentovat sbírky muzejní povahy a vlastní vědecko-výzkumná činnost.  

V publikační činnosti bude stěžejní publikací tradičně 103. svazek Severní Moravy, 

Knihovnička Severní Moravy a veřejností dlouho očekávaná publikace o šumperském 

sanatoriu.  

Samostatně byl pro rok 2017 stanoven plán výstav pro Muzejíčko, které vzniklo v roce 

2016 jako specifické zařízení pro rodiny s dětmi, děti a mládež, pro všechny, kteří si rádi 

pohrají, zasoutěží nebo vyzkouší nějaké dnes již zapomenuté činnosti. Hlavním cílem tohoto 

projektu bylo přilákat do muzea celé rodiny s dětmi a ukázat jim, že v muzeu můžou 

smysluplně a příjemně strávit volný čas a při tom se ještě něco dovědět a něčemu přiučit. Celé 

přízemí východního křídla šumperského muzea je dnes využíváno výlučně na výstavy určené 

dětem, na programy pro děti, dílny a další programy. Od vzniku Muzejíčka v únoru 2016 do 

konce listopadu byly realizovány již 4 dětské výstavy, které navštívilo 13 000 osob. Tento 

výsledek je v podmínkách šumperského muzea opravdu vynikající (víc než polovina celkové 

návštěvnosti Muzea v Šumperku) a ukazuje, že myšlenka založit speciální muzeum pro děti 

byla správná. A díky strategii různých slev a propojení dětských výstav s výstavami ryze 

muzejními se podařilo přilákat do muzea rodiny s dětmi, a to nejen k návštěvě dětských 

výstav. Proto budou v roce 2017 do Muzejíčka opět instalovány 4 nové výstavy s dětskou 

tematikou, jejichž prostřednictvím se budou děti všech věkových kategorií nejen bavit, ale 

také se budou přirozenou adekvátní formou seznamovat s činností muzea a prezentovanými 

tématy. Na prázdninové měsíce bude nachystán slevový „balíček“ pro ty návštěvníky, kteří 

kromě Muzejíčka navštíví i další výstavu v prostorách šumperského muzea.  

Předkládaný plán výstav je opět více méně rámcový, je možné, že dojde k jeho úpravě,  

a to v závislosti na aktuální situaci. Z 36 naplánovaných krátkodobých výstav přechází  

šest z roku 2016, nově instalovaných výstav bude tedy 30 (28 v zařízeních VM Šumperk, dvě 

v jiných muzeích). Z vlastních muzejních sbírek je vytvořeno 22 výstav. V rámci projektu 

dětského muzea byly do Galerie Šumperska vybrány výstavy, které odpovídají dané cílové 

skupině. Jedná se například o Jarní hernu, což je další pokračování velmi úspěšné série 

autorských interaktivních výstav, dále o výstavu vláčků, tvořenou jak zápůjčkami od 

soukromých sběratelů, tak vlastními sbírkovými předměty, a v neposlední řadě o autorskou 
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výstavu Hrátky se zvířátky. K nejvýznamnějším výtvarným akcím bude jistě patřit výstava 

k 80. narozeninám akademického malíře Lubomíra Bartoše v září 2017. Pokračovat budou 

také projekty s aktivním zapojením veřejnosti, příkladem bude výstava společenských šatů 

20. století, kdy bude, stejně jako ve dvou minulých letech, oslovena veřejnost s prosbou o 

zápůjčky společenských šatů na výstavu. Např. v roce 2015 se do akce vyhlášené v rámci 

přípravy výstavy „V čem jste se, dámy, vdávaly?“ zapojilo více než 108 žen a výsledkem byla 

nejen výstava, ale také nové akvizice. K velmi oblíbeným vlastním autorským akcím patří 

i tradiční výstava hub.  

V detašovaných zařízeních budou vedle úspěšných výstav instalovaných v Muzeu 

v Šumperku (Muzejní herna, Stolečku, prostři se, Koupaliště a plovárny, Divoká krása 

Jeseníků, vánoční výstavy) instalovány i výstavy připravené speciálně pro jednotlivá zařízení 

(Vláčky v PAK Loštice, Merkur a Patchwork v Muzeu v Mohelnici). Úkolem vedoucích 

detašovaných zařízení bude získat pro tyto výstavy návštěvníky, organizovat muzejní 

programy a prezentovat zařízení na veřejnosti.  

Velké naděje na zvýšení návštěvnosti budou v roce 2017 spojovány s otevřením nově 

řešené expozice v druhém patře Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov. Návrh nového 

řešení expozice prezentující domácí faunu a lesnictví vychází z myšlenky obnovy muzejního 

charakteru instalace, zatraktivněné současnými interaktivními prostředky. Budou zachovány 

téměř všechny dosavadní exponáty a značná část původních vitrín. Expozice bude nově 

nasvícena umělým muzejním osvětlením, stávající statické exponáty budou doplněny  

o audiovizuální a interaktivní prvky. Tím by se měla expozice zatraktivnit především pro 

dětského návštěvníka. Zásadní novinkou bude změna provozu expozice ze skupinového na 

individuální typ prohlídky, což zřejmě s sebou přinese i menší úpravy v organizaci výprav a 

návštěvnických okruhů. Vstupné zůstane zachované ve stávající výši, ovšem vzhledem 

k většímu zaměření expozice na malé návštěvníky se sníží věk dětí, které měly doposud vstup 

zdarma, na 3 roky. 

Zvláštní formou prezentace sbírek je jejich zveřejnění na webových stránkách, a to jak 

v běžném zobrazení, tak v 3D podobě (třetí základní cíl Koncepce). Velmi atraktivní je také 

vytvoření virtuálních prohlídek expozic a výstav, kde se opět uplatní 3D zobrazení některých 

sbírkových předmětů. Prohlídky expozice v Muzeu Šumperk a expozice Pravěk Mohelnicka 

byly umístěny na webových stránkách www.muzeum-sumperk.cz, virtuální prohlídka výstavy 
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díla Juraje Hovorky pak na internetovém informačním portálu www.eSbirky.cz.6 Pro rok 

2017 je plánované pokračování této formy digitalizace a umisťování sbírkových předmětů na 

portálu eSbirky. Na Olomoucký kraj byla zaslána žádost o vyřízení dotace z dotačního 

programu MK ČR na zpracování dalších 100 kusů sbírkových předmětů. Plánovaná je 

realizace virtuální prohlídky nově rekonstruované expozice domácí fauny a lesnictví na 

zámku Úsov. Rozsah digitalizace i virtuální prohlídky závisí na tom, zda se podaří získat 

dotaci.7 

       Velká pozornost bude věnována opět propagaci. Na základě dřívějších zkušeností byly 

eliminovány placené reklamy v turistických mapách, průvodcích nebo novinách či 

časopisech. Naopak hmatatelné výsledky přinášejí reklamy na internetu, a to jak na vlastních 

webových stránkách, tak i na různých jiných webech, jako např. www.kudyznudy.cz, 

www.mapy.cz, www.firmy.cz atd. Dobře funguje i spolupráce s internetovými novinami 

www.sumpersko.net a portálem menusumperk.cz. Vlastní webové stránky organizace 

www.muzeum-sumperk.cz jsou neustále doplňovány a zdokonalovány. Využívány budou i 

nadále oba facebookové profily (Vlastivědné muzeum v Šumperku, zámek Úsov). Pro ještě 

lepší využití facebooku by bylo dobré mít přístup i na facebook Olomouckého kraje nebo 

alespoň moci ovlivnit výběr akcí, které jsou na fb zřizovatele prezentovány. 

Propagace pomocí výlepu plakátů bude probíhat ve stejném rozsahu jako v letech 

předchozích, výlepové plochy byly doplněny i o výlepová místa v okolních obcích a 

v informačních centrech regionu. V Šumperku jsou pro propagaci tradičně důležité plakáty a 

billboardy a velkoplošné upoutávky umístěné přímo na budově muzea. Jednotlivá zařízení 

VM Šumperk se propagují navzájem. Reklamní stánek bude v sezóně opět umístěn i na 

zámku Velké Losiny a v Klášterním kostele v Šumperku. Nově se počítá s reklamou 

v autobusech hromadné dopravy a také byly osloveny obce, které mají místní rozhlas, se 

žádostí o zveřejnění informací o výstavách a akcích Vlastivědného muzea v Šumperku. 

Reakce nebyla vždy kladná, nicméně mnohé obce požadavku vyhověly.   

V oblasti spolupráce se školami se podařilo zaujmout školky a základní školy, střední 

školy muzeum navštěvují méně, i když mnohé výstavy přímo souvisejí s učivem středních 

škol a školám jsou nabízeny komentované prohlídky (např. výstava Ave Maria a Velká válka 

v roce 2015, Třicetiletá válka, Endemity a vzácné rostliny Jeseníků, Kouzlo papírových hradů 

a modelů, Souvky atd. v roce 2016). 

                                                           
6 Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015 – 2020, 3.2.8.3 
7 Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015 – 2020, odst. 3.2.8 

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.firmy.cz/
http://www.sumpersko.net/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
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       Oprava a údržba budov, které má VM Šumperk ve správě či v nájmu, bude realizována 

dle nových pravidel stanovených Zásadami a Zřizovací listinou. Organizace bude moci 

dodavatelsky provádět údržbu budov pouze do výše 40 000 Kč. Větší opravy mohou být 

realizovány pouze na základě plánu oprav a investic, na rok 2017 nebyly žádné finanční 

prostředky na opravu budov požadovány. U objektů, kde je muzeum v nájmu, bude opět 

jednáno s vlastníky, aby zafinancovali z výnosů z nájmů nutné opravy a údržbu.  

      Pracovníci provozu a výroby se budou opět podílet nejen na údržbě všech objektů ve 

správě muzea, ale také na výstavní činnosti – výroba výstavního fundu, pomoc při instalacích 

výstav (montáž, demontáž, osvětlení, audioefekty, nátěry apod.). Snad nejdůležitějším úkolem 

bude tvorba interaktivních prvků a speciálních exponátů na výstavy. Díky existenci pracovní 

skupiny s dobře vybavenými dílnami může organizace produkovat vlastní autorské výstavy 

v originální instalaci s naprosto unikátními doplňkovými aktivitami (vrtání kamene, předení 

na vertikálním stavu, skládací modely regionálních hradů, středověké zbraně, skládačky 

archeologických nádob, puzzle apod.). O většinu takových výstav pak projevují zájem i další 

muzea a jiné organizace, a výstavy tak putují často po celé republice, a tím, samozřejmě, 

reprezentují nejen VM Šumperk, ale také Olomoucký kraj.  

     V rámci doplňkové činnosti se s největšími příjmy počítá opět z pronájmů nevyužitých 

prostor (Pavlínin dvůr v Šumperku), z krátkodobých pronájmů, zejména nádvoří Pavlínina 

dvora, a také z činnosti stolařů, zedníků a zámečníků a z hostinské činnosti provozované 

zejména v občerstvení na zámku Úsov a také v Muzeu v Šumperku v souvislosti se vznikem 

Muzejíčka. Doplňková činnost bude provozována tak, aby byly dodrženy všechny nároky 

vyplývající ze zákona o účetnictví a také vnitřní přepisy organizace vytvořené podle 

metodického pokynu zřizovatele pro doplňkovou činnost. 

     Činnost ekonomického oddělení je v současné době velmi komplikovaná. Došlo 

k velkému nárůstu administrativních úkonů, které je nutné pochopit a realizovat. Jedná se  

o nové legislativní normy, jako např. evidence smluv nebo nový zákon o veřejných 

zakázkách, ale také nové postupy ze strany zřizovatele (řešení investic, stanovení závazného 

ukazatele ve vztahu k počtu zaměstnanců, systém centrálních nákupů apod.). 

Vzdělávání zaměstnanců bude tradičně probíhat v několika liniích. Jedná se o zákonná 

periodická školení pro všechny zaměstnance, tj. školení BOZP jednou za tři roky a školení PO 

také jednou za tři roky. Další skupinu tvoří zákonná školení řidičů profesionálů, řidičů 

referentských, kotelníka a řemeslníků. Samostatně je nutné vyčlenit školení ekonomického  
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a administrativního charakteru. Posledním okruhem jsou různá školení, semináře a konference 

podle oboru jednotlivých odborných pracovníků. Přednost budou mít školení a semináře, 

které jsou nezbytné pro řádné vykonávání pracovních povinností (zejména školení z oblasti 

ekonomické, bezpečnosti práce, zákoníku práce apod.). V těchto oblastech dochází velmi 

často ke změnám, které je nutné zavést do každodenní práce. Semináře a konference pro tzv. 

odborné pracovníky budou vybírány tak, aby přednost měly semináře týkající se zákonných 

povinností (CES, Demus, digitalizace sbírek, památkový zákon, autorský zákon atd.). 

Základním úkolem pro rok 2017 bude udržet muzeum jako sbírkotvornou instituci 

s regionální funkcí. Prioritou bude věnovat maximum pozornosti podstatě činnosti muzea, tj. 

sbírkám muzejní povahy, jejich řádnému uložení, evidenci, zpracování a restaurování. 

V oblasti prezentace nesmí snaha o růst návštěvnosti snižovat kvalitu a počet vlastních výstav. 

Je nutné zařadit do programu také pro veřejnost méně atraktivní, ale vysoce umělecky nebo 

vědecky kvalitní výstavy. V této souvislosti se osvědčily různé balíčky, kdy k např. 

interaktivní dětské výstavě byla přiřazena „náročnější“ výstava za snížené vstupné. Zájem 

veřejnosti o činnost muzea bude nutné udržovat i prostřednictvím různých muzejních akcí. 

Některé z nich již mají tradici a získaly si pravidelný okruh příznivců. V Šumperku je to 

zejména Muzejní noc, Šumperský hafan, prázdninové dětské dny, vánoční a velikonoční akce. 

Nově bude vždy v říjnu „slaven“ i Mezinárodní den archeologie. Podobně úspěšné bývají i 

dnes již tradiční akce na zámku Úsov, které se konají pravidelně každý rok ve stejnou dobu 

(Čarodějnice na Úsově, Bílá paní, Halloween). K propagaci těchto akcí je nutné přilákat větší 

pozornost médií, což ovšem nebývá jednoduché. 

V oblasti personální se bude organizace muset vyrovnat s odchodem erudovaných 

pracovníků do důchodu a snažit se za ně najít adekvátní náhradu. Tento úkol bude velmi 

obtížný, neboť díky velmi nízkým platům a naopak poměrně vysokým pracovním nárokům si 

většina absolventů vysokých škol hledá zaměstnání jinde. Totéž platí i o ostatních oborech, 

neboť platy v kultuře patří k těm nejnižším, a je tedy velmi složité získat kvalitní 

zaměstnance.    

                  Na základě podkladů jednotlivých vedoucích oddělení zpracovala 

 

                                             PhDr. Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku  
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IIIIII...   PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÍÍÍ   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTIII   

l. Sbírky  

Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do 

CES a další práce budou prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky 

č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících 

s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a také dle 

Strategie sbírkotvorné činnosti VM Šumperk. 

1.1 Evidence  

1.1.1 Chronologický zápis  

V roce 2017 bude pokračovat průběžné systematické doplňování všech sbírek a podsbírek 

sbírkotvornou činností z výzkumných úkolů, vlastními sběry, nákupy, převody, 

u archeologických sbírek ze záchranných výzkumů. Nadále budou dokumentovány přírodní i 

společenské změny společnosti, regionální literatura, umění, řemeslné činnosti a lidová 

kultura v šumperském regionu. Zvláštní důraz je nadále kladen na dokumentaci současnosti.  

Předměty budou do sbírek muzea zapsány na základě jednání Poradního sboru pro sbírkovou 

činnost dle Směrnice ředitele VM v Šumperku 2/2003 – Stanovy PSSČ, Směrnice ředitelky 

VM v Šumperku 5/2004 – Strategie sbírkotvorné činnosti VM.                                            

                    kurátoři sbírkových fondů 

1.1.2 Systematická evidence  

Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ a v CES dle zákona 

č.122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb.  

Katalogizace sbírkových přírůstků evidovaných v chronologické evidenci podsbírek v letech 

2014–2016. 

1.2 Inventarizace sbírek  

V roce 2017 bude inventarizace probíhat v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy, v platném znění, Metodickým pokynem č. 4688/2007 o zajištění 

průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou 

v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných 

celků, vyhlášky MF 270/2010 Sb. ze dne 8. září 2010. 

 Sbírky budou inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin 
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v systematické evidenci, nebo podle inventárních čísel vzestupně. Součástí inventarizace bude 

digitalizace části sbírek podle plánu činnosti a přepis evidenčních karet do programu Demus 

i s údajem o uložení předmětu. Údaj o uložení předmětu bude vyznačen do chronologické, 

systematické i počítačové evidence sbírek.  

Plán je stanoven tak, aby v každé sbírce prošlo inventarizací cca 10 % inventárních čísel, 

tj. 15 000 sbírkových předmětů z celkového počtu 149 523 kusů (stav k počátku druhého 

cyklu inventarizace). Výjimkou je sbírka šumperského muzea, podsbírka archeologická, kde 

bylo v roce 2015 inventarizováno 40 %, proto je na rok 2017 plánovaných pouze zákonných 5 

%. V roce 2017 se nepočítá s žádnou mimořádnou inventarizací.  

1.2.1 Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence 

sbírkových předmětů DEMUS  

Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis stávajících katalogizačních karet, 

přepsány budou karty zejména těch předmětů, které budou inventarizovány v roce 2017. 

Plánován je přepis cca 2 000 karet. 

1.2.2 Digitalizace sbírkových předmětů    

Digitalizace zejména těch předmětů, které budou inventarizované, a předmětů 

zapůjčovaných muzeem na základě smlouvy o výpůjčce, nájmu nebo innominátní smlouvy 

v souladu se směrnicí ředitelky č. 4/2014 Zásady pro manipulace se sbírkovými předměty při 

jejich převozu. Bude pokračovat doplňování digitalizovaných sbírek na webu www.muzeum-

sumperk.cz s ohledem na bezpečnost a dodržování autorského zákona a také na portálu 

eSbirky. Podle finančních možností bude pokračovat i digitalizace sbírkových předmětů v 3D 

formátu dalšími 100 ks (v případě schválení žádosti o dotaci MK ČR z programu na podporu 

projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií) a jejich následné 

zveřejnění na webu muzea a portálu eSbirky Národního muzea. 

Celkem by ve všech sbírkách VM Šumperk mělo být digitalizováno 1 950 sbírkových 

předmětů. 

1.3 Restaurování a konzervace  

1.3.1 Základní ošetření  

Základní ošetření bude provedeno u všech nově získaných sbírkových předmětů (všechny 

sbírky).         
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1.3.2 Desinfekce sbírek  

 Sbírka šumperského muzea, zábřežského a mohelnického muzea, Havelkova 

muzea a PAKu v Lošticích   

Pravidelná desinfekce textilu, vyplynování zoologických a botanických sbírek depozitáře 

ve II. pololetí, průběžná desinfekce desinsekčními prostředky během roku.     

 Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově  

Očištění všech vystavených exponátů na Úsově před turistickou sezonou, plynování všech 

sbírkových předmětů.         

1.3.3 Zásadní ošetření  

Ve všech sbírkách a podsbírkách bude provedena konzervace nových, zejména 

archeologických přírůstků a rekonzervace vybraných souborů stanovených na základě 

inventarizací. Konzervace a rekonzervace bude provedena dle potřeby i u předmětů, které 

budou použity na výstavách. 

1.3.3.1 Konzervace, 1.3.3.2  Rekonzervace 

Všechny sbírky – přednostní konzervace sbírkových předmětů pro instalaci na výstavách, 

nově získaných sbírkových předmětů, předmětů inventarizovaných, dále případných 

archeologických nálezů z výzkumů, které proběhnou ve zbývající části roku 2016 a v roce 

2017, ošetření a konzervace předmětů získaných při detektorových prospekcích, celkem cca 

150 kusů. Rekonzervace přednostně pro exponáty určené pro výstavy (cca 200 kusů), dále 

rekonzervace archeologických nálezů – železné předměty, velké nádoby z výzkumu v 

Moravičanech, pravidelná rekonzervace zbraní, rekonzervace cca 160 kusů zbraní 

v souvislosti s reinstalací expozice na zámku Úsov apod. Dle aktuální potřeby ošetření proti 

červotočům a plísním. 

1.3.3.3 Restaurování  

Restaurování sbírkových předmětů bude provedeno podle finančních možností organizace 

a v závislosti na získání dotace z ISO. Uvedený přehled je tedy pouze orientační, neboť 

v době tvoření plánu není možné přesně specifikovat, jaká bude finanční situace organizace 

v roce 2017 a také, zda bude vyhověno žádosti o dotaci. 

 Sbírka šumperského muzea  

Podsbírka historická, externí restaurování 

Sekretář se sklopnou deskou H 22 322 (žádost o dotaci MK z programu ISO) 88 000 Kč                                                                     
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1.3.3.4 Preparace  

 Sbírka šumperského muzea  

Podsbírka botanická – nové sběry (cca 120 ks)    

 Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

Repreparace exponátů v souvislosti s reinstalací expozice evropské fauny a flóry, externě. 

1.4 Práce se sbírkami  

Ve všech depozitářích bude probíhat pravidelné sledování a budou prováděny klimatické 

záznamy režimu v depozitářích a výstavních prostorech podle Směrnice ředitelky č. 2/2014 – 

Depozitární řád VM v Šumperku, nejméně 1x za měsíc, dále vedení záznamů o vstupech do 

depozitářů – dle Směrnice ředitele č. 2/2014, vedení přírůstkových knih, úklid v depozitářích 

a v regálech, zpracovávání lokačních seznamů; spolupráce na digitalizaci sbírkových 

předmětů, vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů, podle Směrnice 

č. 1/2014 – Režim zacházení se sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku. 

V případě pořízení nových regálů do depozitáře na „robotárně“ bude provedeno nové 

uložení a lokace sbírek (investiční žádanka není doposud posouzena).  

1.5 Centrální evidence sbírek  

Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ v CES dle zákona 

č. 122/2000, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Směrnice ředitelky č. 1/2014 Režim zacházení se 

sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku. 

1.7 Depozitáře       

      V případě úspěšného vyřízení žádosti o investice od zřizovatele budou pořízeny další nové 

regály do depozitářů na robotárně. Při práci v depozitářích bude kladen důraz na bezpečné 

uložení sbírek, zpracování lokace a na správnou regulaci klimatických podmínek.  

1.8 Předměty se vztahem ke sbírkám v jiné evidenci  

Pokračování v evidenci předmětů vztahujících se ke sbírkám na evidenčních kartách 

(faksimile, modely, figuríny apod.) a v evidenčních sešitech (srovnávací materiál ad.) dle 

Směrnice ředitele OVM č. 5/2002 – Evidence předmětů se vztahem ke sbírkám. 
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1.8.3.1 Knihovna  

Pokračování v katalogizaci a evidenci knižních přírůstků;  přepis knih do programu Verbis 

(novější verze KpWinSQL), přímé uložení na serveru Městské knihovny v Šumperku. 

Evidence a cirkulace časopisů, zajištění jejich vazby, meziknihovní výpůjční služba, 

distribuce vlastních tisků, výstřižková služba a pravidelná inventarizace publikací.  

1.8.3.2 Archiv  

Průběžné zařazování písemností, vedení archívní knihy, skartace, vedení stavebního archívu 

a spisovny, vedení zápůjček dokumentace. 

 1.8.3.3 Fotoarchiv  

Digitalizace sbírkových předmětů (ve spolupráci s kurátory sbírkových fondů), zpracovávání 

a evidence CD a DVD nosičů vlastních a převzatých, zapůjčování fotografií, negativů, 

postupná katalogizace negativů, vystavování licenčních smluv ad.      
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2 Vědecko-výzkumná činnost  

2.1 Interní úkoly  

2.1.1 Vlastní výzkum nebo vedoucí výzkumu 

2.1.1.1 Pokračující úkoly 

Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku 

Řešitel: Jakub Halama, Barbora Tomešová 

V rámci tohoto tematicky širokého a dlouhodobého úkolu jsou volena jednotlivá dílčí témata 

pro kratší období. 

I. Osídlení regionu ve starším pravěku (řeš. B. Tomešová) 

Zahájení víceletého dílčího úkolu Neolitické osídlení povodí horní Moravy. Postupné 

zpracování a publikování neolitických lokalit a ojedinělých nálezů z našeho regionu, kterému 

doposud nebyla věnována dostatečná pozornost. 

Plánovaný výstup 2017: shrnující článek Neolitické osídlení povodí horní Moravy (pracovní 

název, sborník SM nebo některé archeologické odborné periodikum). 

II. Osídlení regionu v mladším pravěku (řeš. J. Halama) 

a) Součástí též účast na externím Projektu preventivní archeologie (viz dále). 

Zahájení víceletého dílčího úkolu Hradiště Obersko – pravěká pevnost a sídlo mocných - 

analýza arch. nálezů z prospekcí 2006–2016 (event. pokračování již jen na vybraných 

místech), zvažována možnost podání žádosti o nějaký grant (= geofyz. průzkum, 

přírodovědné analýzy, dokumentace nálezů, geodetické zaměření a 3D model hradiště etc.). 

Finálními výstupy budou výstava, přednáška a publikace (odborná archeologická studie + 

populárně-vědná knížka, např. Knihovnička SM). Spolupráce s geologem a botaničkou VM. 

Výstupy:  

 Plánovaný výstup 2017 k Obersku: sumarizace nálezů, vypracování nálezové zprávy a 

excerpce odborné literatury. 

 Plánovaný výstup 2017 obecně k mladšímu pravěku: odborný článek shrnující kovové 

nálezy z lesa nad Dubickem – „Další bronzy od Malé Polanky (okr. Šumperk). K lokálním 

koncentracím depotů kultury lužických popelnicových polí“ (některé archeologické 

periodikum). 
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Šlechtické rodiny regionu – aktuálně Rod hrabat Dubských svobodných pánů 

z Třebomyslic na Žádlovicích, 1891–1945 

Řešitel: Zbyněk Žouželka 

Hraběcí rod Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích (pokračování a dokončení výzkumu). 

Výstupy: 

 Příprava studie o žádlovické větvi rodu Dubských. 

Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 

1948 do současnosti 

Řešitel: Zbyněk Žouželka 

Sbírkotvorná činnost, pořizování fotodokumentace – současnost města (zejména nové stavby, 

rekonstrukce, pokračování revitalizace historického jádra města). Výstupem bude databáze 

fotografií.  

Dokumentace Šumperska a regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní 

vývoj od roku 1948 do současnosti 

Řešitel: Dagmar Tempírová  

Sbírkotvorná činnost; fotograficko-popisná dokumentace významných událostí, změn, staveb 

apod. v regionu.  

Dílčí úkol: Historie a současnost školství na okrese Šumperk 

Výstup: 

 Výstava v roce 2017, sbírkotvorná činnost, fotodokumentace školních budov. 

Kříže, kapličky a boží muka v okr. Šumperk 

Řešitelky: Mária Kudelová, Pavlína Janíčková 

Zpracování drobných sakrálních staveb z katastrů dalších 4 obcí. 

 Publikační výstup: zveřejnění dalších 4 obcí na webu VM Šumperk. 

Kultura odívání 20. století 

Řešitelka: Mária Kudelová 

Úkol navazuje na vědecké úkoly ze dvou předešlých let – svatební šaty (V čem jste se, dámy, 

vdávaly…) a plavky (Koupaliště a plovárny). V roce 2017 se zaměří na společenský oděv  

20. století. Vlastní sběr oděvů, doplňků a dokumentačního materiálu na základě výzkumu  
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a výzvy, zpracování získaného materiálu, studium literatury.  

Výstupy:  

 Výstava Společenské šaty 20. století. 

 Sbírkotvorná činnost. 

Dokumentace regionu Lošticka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 

do současnosti 

Řešitelka: Pavlína Janíčková 

Dílčí úkol: Koupaliště a plovárny v regionu 

Výstupy: 

 Putovní verze výstavy Plovárny a koupaliště v Muzeu Mohelnice. 

 Přednáška Plovárny a koupaliště na Mohelnicku a Lošticku v PAK Loštice. 

 Naplánované vydání publikace v rámci Knihovničky Severní Moravy – Koupaliště  

a plovárny v regionu, podklady z již zmíněné výstavy. 

Dílčí úkol: Osobnosti Lošticka  

Fotograficko-popisná dokumentace.  

Výstup: 

 Převážně fotografická výstava realizovaná r. 2018 s pracovním názvem Město  

a lidé, se zaměřením na významné osobnosti, podniky a události ve městě. 

Květena jesenických rašelinišť 

Řešitelka: Magda Zmrhalová 

Realizace exkurzí potřebných k dokončení průzkumu rašelinišť pod Vozkou, na Velkém 

Jezerníku, na Skřítku a na Malé Jezerné. Všechny lokality budou zdokumentovány (pořízením 

herbářových položek a fotografií).  

Výstupy: 

 Herbářové položky do sbírkového fondu šumperského muzea (100 ks). 

 Rukopis článku do sborníku SM sv. 103 (2017): Botanické poměry rašeliniště na Malé 

Jezerné (pracovní název). 

 Exkurze pro veřejnost – bryo-lichenologická vycházka (např. údolí Zeleného potoka 

mezi Vlaským a Vysokou). 
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Studium rozšíření, mapování výskytu a případný popis nových druhů brouků nadčeledi 

Elateroidea na území Šumperska 

Řešitel: Milan Dvořák 

Plošný zoogeografický průzkum šumperského okresu se zaměřením na entomofaunu. Hlavní 

důraz kladen na hledání nových druhů brouků, především skupiny Elateriformia, či na hledání 

různých typů vývoje mimikry u stávajících. V případě nižšího zastoupení brouků sledované 

čeledě bude úkol rozšířen na průzkum divergence i u ostatních zástupců tohoto řádu. 

Výstupy:  

 Publikační výstupy Brouci Zábřehu, vrch Račice, web VM. 

 Kudlanka nábožná – Nový Malín, SM 103/2017. 

Říční valouny severní Moravy 

Řešitel: Milan Dvořák 

Určování druhů, mapování a diverzita říčních valounů. Určování síly určitého vodního toku  

a jeho schopnosti přemisťování valounů. Druhý studovaný úsek – Desná.  

Výstup:  

 článek Valouny – Hučivá Desná. 

2.1.1.2 Nové úkoly  

Průmyslový rozvoj Mohelnice (Mohelnicka) od 2. poloviny 19. století do roku 1945 

Řešitel: Zbyněk Žouželka 

Sestavení přehledu mohelnických firem v daném období. Studium pramenů. 

Českobratrská církev evangelická na Zábřežsku v letech 1918–1938 

Řešitelka: Pavla Hajtmarová 

Zmapování situace farního sboru ČCE se sídlem v obci Hrabová v letech 1918–1938, 

výzkumná činnost v SOkA Šumperk, Vědecké knihovně v Olomouci a v archivech 

Českobratrské církve evangelické. 

Výstup:  

 článek do sborníku SM (pracovní název Sbor ČCE v Hrabové). 
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2.2.2 Podíl na jiném úkolu  

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury                                                         

Řešitel: Mária Kudelová 

Výzkum tradiční rukodělné výroby a obyčejové kultury – dokumentace výrobců a 

nemateriálních statků jako podkladů pro další výzkumy pro zpracování nominací na titul 

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje v roce 2017 a seznam nemateriálních 

statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje.  

Výstupy v roce 2017:  

 Nominace: bude vypracována podrobná nominace na udělení celostátního titulu Mistr 

tradiční lidové kultury pro Jaroslava Lakomého. 

 Publikační výstup: Honění Jidáše – součást velikonočních tradic, článek pro SM. 

 Přednáška: Velikonoce – Honění Jidáše. 

Projekt preventivní archeologie 

Řešitel: Jakub Halama 

Preventivní detektorové průzkumy ohrožených lokalit v Olom. kraji. Hlavním řešitelem je 

Archeologické centrum Olomouc, J. Halama jako spoluřešitel – garant detektor. průzkumu v 

okr. Šumperk (tematicky tedy souvisí s interním úkolem Osídlení Mohelnicka, Zábřežska a 

Šumperska v mladším pravěku). 

Výstup: 

 celková studie Nejstarší měděné industrie (hl. řešitelem Archeologické centrum;  

J. Halama řeší eneolitické nálezy z okr. Šumperk) na Moravě v rámci autorského 

kolektivu (zřejmě čas. Památky archeologické) – tím se tento dílčí publikační úkol 

uzavře (Projekt preventivní archeologie trvá dál). 

Dokumentace lidové a řemeslné výroby na Šumpersku, posudky a podklady pro činnost 

v certifikační komisi Jeseníky originální produkt 

Řešitel: Mária Kudelová 

Zpracování posudků dle požadavků. 
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Mapování výskytu káně lesní a káně rousné 

Řešitel: Milan Dvořák 

Mapování výskytu káně lesní a káně rousné a dalších dravců na vytyčeném koridoru  

u Zábřehu. Spolupráce na Akci BUTEO 2015/2016. Garantem akce je ZO ČSOP 31/O1 

Tachov a Muzeum Českého lesa Tachov. Spolupráce na celostátním ornitologickém výzkumu 

zaměřeném na monitorování výskytu káně lesní a káně rousné. Monitoring je prováděn vždy 

v období zimním okolo 15. listopadu, 15. ledna a 15. března. Lokalita Zábřeh Vyšehoří. Úkol 

bude dlouhodobý.  

Výstup: 

 Článek do Vlastivědných zajímavostí na webu nebo do sborníku Severní Morava.  

Střední Pomoraví v době římské. Vývoj germánského osídlení na základě nových 

povrchových nálezů  

Řešitel: Jakub Halama 

Hlavním řešitelem je Katedra historie a archeologie UP Olomouc (dr. T. Zeman). V r. 2016 

probíhaly prospekce na vybraných lokalitách z doby římské, v r. 2017 proběhne zpracování, 

jehož hlavním výstupem bude odborná monografie. 

2017: J. Halama bude zpracovávat získaný soubor fragmentů římské keramiky typu terra 

sigillata – výstupem ucelená kapitola v chystané monografii. 

2.3 Odborná prezentace  

2.3.1 Konference  

2.3.1.2 Aktivní účast  

2.3.2 Semináře  

Zasedání Středomoravské archeologické komise – organizace jarního zasedání archeologů z 

institucí působících v Olomouckém kraji (Muzeum Šumperk nebo Mohelnice, jaro 2017) 

    Halama 

2.3.2.2 Aktivní účast 

2.3.2.3 Pasivní účast 

Účast na seminářích je uváděna pouze rámcově, neboť témata ani termíny seminářů a školení 

pro rok 2017 nejsou v době tvorby plánu na rok 2017 zpravidla ještě zveřejněny. Podrobněji 

bude vzdělávání zaměstnanců rozpracováno v plánu vzdělávání zaměstnanců VM Šumperk – 
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samostatný dokument. 

Semináře odborných komisí při AMG (etnografické, historické, archeologické atd.)   

                                                                                                                        odborní pracovníci 

Seminář k Cesiku a CES                                                                                               Vepřková 

Bryologicko-lichenologické setkání – duben nebo září       Zmrhalová 

Setkání souvkařů severní Moravy, duben 2017              Dvořák 

Setkání knihovníků Olomouckého kraje ve Věd. knihovně v Olomouci                      Petrášová 

Seminář k Cesiku a CES                                                                                               Vepřková 

Seminář AMG na téma Muzejní pedagogika                   Kozáková, Šebestíková 

Elektronická spisová služba, seminář ASI        Navrátilová   

Inventarizace majetku obcí, krajů, PO a OSS               Zeman     

Ekonomické semináře a personalistika    Krásná, Gruntorád, Ing. Gronychová, Stebnická 

Zaměstnanci oddělení provozu a výroby (Stoklas, Vémola, Krňávek, Pejcha, Kobza) absolvují 

povinná školení – lešenář, svářeč, vysokozdvižný vozík, řidič, motorová pila. 

Všichni zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Zaměstnanci, kteří jsou oprávněni k řízení služebních vozidel, absolvují dle lhůtníku školení 

řidičů.  
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3 Prezentace  

3.1 Ediční činnost 

3.1.1 Vydané muzeem 

3.1.1.1 Vlastní titul  

Severní Morava, sv. 103                Berková, Hajtmarová  

Knihovnička SM – Velká válka, druhý díl       Doubravský 

Šumperská sanatorka        Berková, Pavlíček, Stuchlá 

Knihovnička Severní Moravy – Koupaliště a plovárny v regionu        Janíčková 

Vlastní tituly na webu www.muzeum-sumperk.cz: 

Článek shrnující další část výzkumné práce. Mapování výskytu vybraných druhů brouků. 

Muzejní webové stránky.                                                                                                  Dvořák 

Článek shrnující část výzkumné práce. Mapování výskytu vybraných druhů valounů ve 

vodních tocích severní Moravy – Desná. Muzejní webové stránky.           Dvořák 

Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku – další 4 obce, aktualizace databáze, web VM 

Šumperk                   Janíčková, Kudelová  

3.1.2 Publikační činnost 

3.1.2.3 Odborné články  

Neolitické osídlení povodí horní Moravy – pravděpodobně Severní Morava nebo některé 

archeologické odborné periodikum           Tomešová 

Další bronzy od Malé Polanky (okr. Šumperk). K lokálním koncentracím depotů kultury 

lužických popelnicových polí (některé archeologické odborné periodikum)         Halama 

Tvrz v Nemili ve světle překvapivých archeologických nálezů (pracovní název) (některé 

archeologické odborné periodikum)               Halama 

Několik kratších článků k některým archeologickým akcím i nálezům v regionu z let  

2015–2016 – do časopisu Přehled výzkumů (vyd. ARÚ Brno) – Tomešová (výzkumy RD 

Dubicko).               Halama (nálezy z detektorových prospekcí) 

Velikonoční obchůzka „Honění Jidáše na Zábřežsku“, Severní Morava sv. 103 Kudelová  

Mechorosty rašeliniště na Malé Jezerné (pracovní název)                                          Zmrhalová 

http://www.muzeum-sumperk.cz/
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Sbor Českobratrské církve evangelické v Hrabové (pracovní název), Severní Morava  

sv. 103             Hajtmarová 

3.1.2.4 Populárně-vědné články 

Publikace zatím nevybraného zajímavého detektorového nálezu z regionu, sborník Severní 

Morava sv. 103, rubrika Zajímavosti nebo Poklady našich depozitářů. 

                                                                                            Halama 

Perličky z expozic a depozitářů        odborní pracovníci                                                                                                                        

Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku – další 4 obce, web VM Šumperk  

                                                                                                                     Janíčková, Kudelová 

Studijní cesty A. Kašpara (pracovní název), k 140. výročí narození A. Kašpara – zajímavost 

do Severní Moravy sv. 103             Janíčková 

Jan Merta (1952) – výtvarník, web muzea         Tempírová 

Václav Hollar (1607–1677) – druhá největší sbírka grafik v České republice, uložená ve 

sbírkách zábřežského muzea, web muzea         Tempírová 

Krátké shrnutí výsledků ornitologického výzkumu káně lesní a káně rousná, Vlastivědné 

zajímavosti, web muzea                Dvořák 

3.1.2.5 Informační články  

Aktuální informace o výstavách a jiných muzejních aktivitách v regionálním tisku (Moravský 

Sever – Olomoucký den, šumperský Horizont, Kulturní život, zábřežský, mohelnický a 

loštický zpravodaj), republikovém tisku Mladá fronta Dnes, Právo, Věstník AMG atd. 

                                                                                     kurátoři výstav, vedoucí odd. a pracovišť 

Informace na internetu – aktuální informace o výstavách kurátoři výstav.  Zeman, Šebestíková 

3.2 Výstavy – číselník odpovídá stanovenému obsahu výroční Zprávy o činnosti, vysvětlivky 

a rozdělení výstav na vlastní a zapůjčené byly zpracované podle metodiky NIPOS, formulář 

V-Kult.  

Celkem 36 výstav, z toho 6 přechází z roku 2016 

Výstavy autorské (3.2.1, 3.2.2) – vlastní výstava je autorsky připravená a ve sledovaném období 

vykazujícím muzeem zpřístupněná výstava, obsahující v převážné míře vlastní exponáty (alespoň  

50 %).  
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3.2.1 autorské z výzkumu  

3.2.1.1 Plesové a společenské šaty – výstava dokumentující společenské a plesové šaty 20. 

století, ze sbírek VM Šumperk, doplněno o materiál nasbíraný v terénu. 

Šumperk, Rytířský sál a předsálí 

Květen – srpen                Kudelová 

3.2.2 autorské  

3.2.2.1 Vánoční tradice a zvyky v Evropě – výstava tradičních zvyků v evropských zemích 

Šumperk, Hollarova galerie, přechází z roku 2016  

16. 11. 2016 – 5. února 2017       Janíčková, Kozáková 

3.2.2.2 Divoká krása Jeseníků – výstava fotografií Ondřeje Bačíka, doplněná přírodovědnými a 

zoologickými sbírkami VM Šumperk 

Šumperk, Výstavní síň (přechází z roku 2016) 

24. 11. 2016 – 2. březen 2017          Zmrhalová, Dvořák 

3.2.2.3 Výstava hub – tradiční výstava živých hub spojená s mykologickou poradnou 

Šumperk, předsálí Rytířského sálu 

14. 9. 2017 – 16. 9. 2017 (podle výskytu hub)        Zmrhalová                                                                                             

3.2.2.4 Jak se žilo v pravěku? – obytné stavby z období pravěku, exponáty ze sbírek VM 

Šumperk, doplněno interaktivními prvky a prvky experimentální archeologie 

Šumperk, Výstavní síň 

Květen – srpen 2017              Tomešová 

3.2.2.5 Křídla v průběhu času – výstava zaměřená na vývoj létacího aparátu u hmyzu, ptáků i 

savců, tvořená ze zoologických sbírek VM Šumperk 

Šumperk, Hollarova galerie 

Květen – srpen 2017                   Dvořák 

3.2.2.6 Jarní herna – již třetí interaktivní výstava originálních exponátů z dílny Vlastivědného 

muzea v Šumperku 

Šumperk, Muzejíčko  

Březen – květen            Šebestíková 

3.2.2.7 Vlaky a vláčky (Jede, jede mašinka)  
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Výstava ze sbírek VM Šumperk, doplněná o modely vláčků od soukromých sběratelů a o 

interaktivní prvky 

Šumperk, Muzejíčko 

Květen – srpen         Šebestíková, Kozáková, Tempírová 

3.2.2.8 Hrátky se zvířátky – interaktivní výstava ze sbírek VM prezentující chov domácích 

zvířat 

Šumperk, Muzejíčko 

Září – listopad 2017                     Kudelová 

3.2.2.9 Betlémy – betlémy ze sbírek VM, doplněno zápůjčkami regionálních výrobců betlémů  

Šumperk, Výstavní síň 

Konec listopadu 2017 – 15. 1. 2018             Kudelová 

3.2.2.10 Autíčkománie – výstava modelů autíček od soukromých sběratelů, doplněná 

interaktivními prvky 

Muzeum Zábřeh 

Květen – září                  Jedonek 

3.2.2.11 Lubomír Bartoš – výstava díla akademického malíře L. Bartoše k jeho 80. 

narozeninám, soukromé sbírky + sbírkové předměty VM Šumperk 

Šumperk, Výstavní síň 

Září – říjen          Šebestíková, kunsthistorik  

3.2.2.12 Miszak – výstava díla šumperského rodáka žijícího v Německu 

Šumperk, Výstavní síň 

Říjen – listopad         Šebestíková, kunsthistorik 

3.2.2.13 Jan Byrtus – autorská výstava fotografií 

Šumperk, Hollarova galerie  

Duben – červen          Šebestíková, kunsthistorik 

3.2.2.14 Výstava modelů vláčků – výstava modelů vláčků ze soukromé sbírky vnuka  

A. Kašpara M. Horníka, doplněná o sbírkové předměty VM Šumperk a interaktivní prvky 

PAK Loštice 

Listopad 2017 – leden 2018             Janíčková 
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3.2.4 Přejatá aktivně  

Výstavy přejaté aktivně – za vlastní se může považovat i taková výstava, na níž jsou instalovány 

většinou nebo zcela zapůjčené exponáty, ale muzeum takovou výstavu vlastním nákladem připravilo a 

zhotovilo (např. výstava autorských děl výtvarného umělce, výstava zapůjčené soukromé sbírky 

určitých artefaktů).  

3.2.4.1 Krysáci – výstava složená ze scén z večerníčku, doplněná o interaktivní prvky z dílny 

VM Šumperk 

Šumperk, Muzejíčko (přechází z roku 2016) 

6. 12. 2016 – 9. 3. 2017         Šebestíková 

3.2.4.2 Patchwork – výstava regionálních tvůrkyň patchworku 

Mohelnice 

Září – říjen                  Žouželka 

3.2.4.3 Divadlo zrozené z vody – zapůjčená výstava klasických vietnamských loutek, 

doplněná o loutky a loutková divadla ze sbírek VM Šumperk a o interaktivní prvky 

Šumperk, Muzejíčko 

Listopad 2017 – 31. březen 2018            Janíčková, Šebestíková 

3.2.4.4 Město čte knihu – ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku  

Šumperk, Rytířský sál 

Listopad              Šebestíková, lektor 

3.2.6 Zapůjčená  

Zapůjčená výstava – jedná se o výstavu, kterou si vykazující muzeum, památník nebo galerie vypůjčilo 

jako celek od jiné instituce, případně si vypůjčilo podstatnou část takové výstavy. 

3.2.6.1 Merkur – výstava zapůjčená od soukromého sběratele 

Mohelnice 

Leden – březen                Žouželka 

3.2.6.2 Půlstoletí s Cimrmanem – výstava představí průřez padesáti let působení Divadla Járy 

Cimrmana a současně i osobnost Járy Cimrmana jako učitele, vynálezce a světoběžníka. 

Šumperk, Výstavní síň 

7. 3. 2017 – 8. 5. 2017           Šebestíková 
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3.2.7 Putovní vlastní 

Výstavy putovní vlastní – za vlastní výstavy se považují i výstavy putovní. Putovní výstavou se rozumí 

výstava připravená se záměrem, že bude muzeem půjčená a instalovaná mimo původní vlastní výstavní 

prostory (např. v jiných zařízeních, muzeích, ve školách, v jiných prostorách v obci, v kulturních 

klubových zařízeních apod.). 

3.2.7.1 O perníku – výstava o perníku a perníkových formách, ze sbírek VM Šumperk 

Zábřeh (přechází z roku 2016) 

30. 11. 2016 – 12. 2. 2017                                   Kudelová  

3.2.7.2 Řezbářské betlémy – výstava betlémů ze sbírek VM Šumperk 

PAK Loštice (přechází z roku 2016) 

1. 12. 2016 – leden 2017             Kudelová 

3.2.7.3 Papírové betlémy – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Mohelnice (přechází z roku 2016) 

8. 12. 2016 – leden 2017             Kudelová                                                                                                   

3.2.7.4 O včelách a lidech – výstava o včelách a včelařství, ze sbírek VM Šumperk 

PAK Loštice 

Únor – květen               Kudelová 

3.2.7.5 Stolečku, prostři se! – výstava ze sbírek VM Šumperk a od soukromých sběratelů 

Mohelnice 

Duben – červen                            Gronychová, historik 

3.2.7.6 Divoká krása Jeseníků – výstava fotografií Ondřeje Bačíka, doplněná přírodovědnými  

a zoologickými sbírkami VM Šumperk  

Zábřeh 

Září – listopad                     Zmrhalová, Dvořák     

3.2.7.7 Muzejní herna – interaktivní výstava originálních exponátů z dílny Vlastivědného 

muzea v Šumperku 

PAK Loštice 

Červen – září           Drugda, Gronychová 
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3.2.7.8 Koupaliště a plovárny – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Mohelnice 

Červenec – září          Janíčková, Kudelová    

3.2.7.9 Keramické betlémy – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Mohelnice 

Listopad – prosinec                         Kudelová 

3.2.7.10 Za zimních večerů v chalupách – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Zábřeh 

Listopad 2017 – leden 2018             Kudelová 

3.2.7.11 Koupaliště a plovárny – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Zábřeh 

Únor – květen           Janíčková, Kudelová      

Instalované mimo zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku 

3.2.7.12 Za zimních večerů v chalupách 

Muzeum Lanškroun 

Leden – březen              Kudelová  

3.2.7.13 Když jsem já sloužil… 

Muzeum Kroměřížska 

Únor – květen               Kudelová 

3.2.8 Putovní přejatá 

3.2.8.1 Zóna/Černobyl 30 let poté – fotografická výstava zapůjčená z Muzea Napajedla 

Šumperk, Rytířský sál 

Únor – duben 2017               Janíčková 

3.2.8.2 Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti – výstava děl čínských exilových umělců 

Šumperk, Hollarova galerie 

Únor – březen 2017            Šebestíková 

3.3 Expozice  

Ideová příprava reinstalace miniexpozice J. E. Welzela v Muzeu Zábřeh, spolupráce 

s externisty.                                                             Jedonek, historik   
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Reinstalace expozice domácí fauny a flóry v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov – 

dokončení investiční akce, adjustace a instalace exponátů, doprovodné texty a materiály.  

   Zmrhalová, Dvořák, Doubravský                                                     

3.4. Dílny  

3.4.2 Autorské  

O včelách a lidech                          Kudelová, lektor 

O perníku (příp. Vánoční zvyky jinak)          Kudelová, lektor 

Papírové betlémy                      Žouželka, Kudelová, lektor 

Vánoční tradice a zvyky                Janíčková, Kozáková, lektor 

Řezbářské betlémy                            Kudelová, lektor           

3.5 Přednášky  

Každý pracovník se zařazením kurátor výstav a archeolog musí mít minimálně jednu 

samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají 

komentované prohlídky výstav a expozic.  

3.5.1 Autorská z uzavřeného výzkumu  

Významné osobnosti Mohelnice             Žouželka 

Historie koupališť v Lošticích a na Mohelnicku (PAK Loštice) – přesunuto z roku 2016 

                                                Janíčková 

Vývoj obydlí od nejstarších dob do přelomu letopočtu (pracovní název) – přednáška k tématu 

souběžné výstavy              Tomešová 

3.5.2 Autorské  

Germáni a Římané na severní Moravě. Svědectví archeologických nálezů (muzeum Šumperk) 

        Halama 

Dubicko v pravěku (sokolovna nebo obecní úřad Dubicko)            Halama 

Vývoj křídel – v rámci stejnojmenné výstavy              Dvořák 

Jak se honí Jidáš na Zábřežsku                           Kudelová 
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Václav Hollar (1607–1677), plk. Karel Lukas (1897–1949) – sbírka grafik darovaná muzeu 

              Tempírová 

František Merta (1872–1953) – pozůstalost uložená ve sbírkovém fondu                Tempírová 

Bryo-lichenologická vycházka pro veřejnost (údolí Zeleného potoka mezi Vlaským a Vysokou)

                  Zmrhalová                       

Komentované prohlídky k výstavám: 

Jak se žilo v pravěku? – v rámci stejnojmenné výstavy         Tomešová            

Vývoj křídel – v rámci stejnojmenné výstavy              Dvořák  

3.6. Kulturně-výchovná činnost 

3.6.1 Kulturní projekty obecně   

3.6.3 Přednášky  

Přednášky pracovníků SMOPAJ, Liptovský Mikuláš                                                 Zmrhalová   

3.6.5 Jiné  

 Muzeum Šumperk – Šebestíková, výstavní oddělení, odborní pracovníci 

Velikonoce v muzeu  

Šumperský hafan – 21. květen – 9. ročník tradiční zábavné akce pro malé i velké pejskaře a 

jejich kamarády, ve spolupráci s Ligou na ochranu zvířat a www.sumperskonet.cz 

Muzejní noc – červen – Muzejní bál jako doprovodná akce k výstavě společenských šatů 

Prázdninový den v muzeu – červenec – tematicky k výstavám (Vláčky, Jak se žilo v pravěku? 

– návaznost na projekt MEIS) 

Mezinárodní den archeologie – 20. října – program k popularizaci archeologie, připojení se 

k mezinárodní akci 

Vánoce v muzeu – prosinec  

 PAK Loštice – Janíčková, Heinrichová 

140. výročí narození Adolfa Kašpara – komentované prohlídky pro školy Život a dílo Adolfa 

Kašpara s využitím Skicáře 

Velikonoce v PAK – 13. 4. 2017  
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 Muzeum Mohelnice – Žouželka  

IV. mohelnická muzejní noc  

 Muzeum Zábřeh – Jedonek  

Akce pro děti – prázdniny, Vánoce nebo Velikonoce 

Další ročník dějepisných soutěží:  

- O poklad paní Magdaleny – květen pro žáky ZŠ Zábřežska 5. – 6. ročníku 

- Toulky zábřežskou minulostí – listopad  8. – 9. ročník a nižší gymnázium  

 Lovecko-lesnické muzeum v Úsově  

Slavnostní zahájení sezóny – duben 

Úsov v moci čarodějnice Bludimíry – duben 

Bílá paní a strašidla – září 

Halloween na zámku Úsov – říjen 

Dny evropského kulturního dědictví – září, volné vstupy, propagace ve spolupráci s městy 

(Šumperk, Mohelnice, Zábřeh) 

Volné vstupy – státní svátky dle Zřizovací listiny 

3.7 Internet  

3.7.1 Vlastní stránky  

Vlastivědné muzeum v Šumperku provozuje webové stránky www.muzeum-sumperk.cz. 

Stránky dostaly v roce 2015 novou grafickou podobu, v roce 2016 došlo k postupnému 

doplňování dat. Kromě základních povinných údajů o organizaci, kontaktů a dalších 

identifikačních údajů jsou na webu přehledně umístěny informace o všech zařízeních VM 

Šumperk, stálých expozicích (virtuální prohlídky stálé expozice v šumperském muzeu a 

expozice Pravěk Mohelnicka v Muzeum Mohelnice) a výstavách a akcích. Další část je 

věnována sbírkám včetně 3D prezentace vybrané kolekce sbírkových předmětů a také 

publikační činnosti (odborné články, vlastivědné zajímavosti, Šumperské osobnosti, Kříže, 

kapličky a boží muka na Šumpersku, sborník Severní Morava). Webové stránky jsou 

průběžně aktualizovány a doplňovány.  

Vlastivědné zajímavosti na www.muzeum-sumperk.cz: 

 Jan Merta (1952) – výtvarník, web muzea        Tempírová 

 Václav Hollar (1607–1677) – druhá největší sbírka grafik v České republice, uložená ve 

sbírkách zábřežského muzea, web muzea        Tempírová 

http://www.muzeum-sumperk.cz/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
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 Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku – další 4 obce, web VM Šumperk  

Janíčková, Kudelová 

 Krátké shrnutí výsledků ornitologického výzkumu káně lesní a káně rousné, web muzea

                                  Dvořák 

4.1 Odborné posudky 

Odborná vyjádření k plánovaným stavebním činnostem a k proběhlým stavbám 

s archeologickým dohledem. 

4.3 Členství v komisích 

 Česká botanická společnost          Zmrhalová 

 Bryologická sekce ČBS          Zmrhalová 

 Britská bryologická společnost         Zmrhalová 

 Komise pro tradiční lidovou kulturu v Olomouckém kraji        Kudelová 

6. účelové komise  

 Redakce Severní Moravy               Gronychová, Doubravský, Hajtmarová, Berková 

 Redakční rada měsíčníku Kulturní života Šumperka, MěÚ v Šumperku  Šebestíková      

 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VM v Šumperku 

  Halama, Lubina, Zmrhalová, Kudelová,Vepřková  + 3 externí spolupracovníci 

 Redakční rada časopisu KROK             Berková   

 Oborové sekce při AMG   jednotliví odborní pracovníci dle zaměření  

 PSSČ Vlastivědné muzeum Jesenicka            Halama, Dvořák  

 Středomoravská archeologická komise      Tomešová, Halama 

 Certifikační komise pro udělování regionální značky „Jeseníky originální produkt“  

     Kudelová 

 Předseda regionální sekce AMG, člen senátu AMG     Gronychová 

 Člen dozorčí rady Sdružení cestovního ruchu Jeseníky    Gronychová 

 Člen Pracovní skupiny pro marketingové aktivity J-SCR    Gronychová 
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PPPŘŘŘÍÍÍLLLOOOHHHYYY   

Část povinná - standardy 

5 Standardy  

        Standardy veřejných služeb jsou kodifikovány v zákoně č. 122/2000  Sb., v platném 

znění, a Zřizovací listinou VM Šumperk. Jejich dodržování bude i v roce 2017 jednou ze 

základních priorit.  

Standard časové dostupnosti: 

       Zpřístupnění sbírky nebo její části prostřednictvím muzejních výstav, expozic, muzejních programů, ediční 

činnosti, ale také zpracování posudků a expertiz v oboru své působnosti a zveřejnění výroční zprávy a informací 

o poskytování veřejných služeb. 

5.1 Výstavy ze sbírek 

Zpřístupnění sbírky nebo její části formou stálých muzejních expozic a výstav je jednou 

ze základních podmínek standardu časové dostupnosti. Ke splnění tohoto standardu plánuje 

Vlastivědné muzeum v Šumperku zpřístupnění všech stálých expozic podle otevíracích dob 

stanovených Směrnicí ředitelky VM v Šumperku, které jsou zveřejněny jak na jednotlivých 

zařízeních, tak i v propagačních materiálech muzea a na webových stránkách www.muzeum-

sumperk.cz. Z 36 plánovaných výstav je 22 výstav ze sbírek Vlastivědného muzea 

v Šumperku (výstavy uvedené v plánu pod čísly 3.2.1.1., 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 

3.2.2.7 – 3.2.2.9, dále výstavy 3.2.2.11, 3.2.2.14., 3.2.7.1. - 3.2.7.6, 3.2.7.8 – 3.2.7.13). 

Výstava o Černobylu (3.2.4.3) je z muzejních sbírek Muzea Napajedla.   

Otevírací doby všech zařízení VM Šumperk budou uveřejněny na webových stránkách i na 

jednotlivých zařízeních. Otevírací doba všech zařízení VM Šumperk s celoročním provozem 

je úterý – neděle, Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov bude otevřeno denně mimo 

pondělí od 1. dubna do 31. října, v letních prázdninových měsících bude otevírací doba 

prodloužena až do 19.30 hodin (poslední prohlídka od 18.00 hod.).  

5.2 Programy ze sbírek – termíny dílen i přednášek budou upřesněny během roku 

Muzejní programy: 

Dílny – k vybraným výstavám z muzejních sbírek budou pořádány dílny. Jedná se 

zejména o výstavy s vánoční a velikonoční tematikou (lidové zvyky, výroba 

http://www.muzeum-sumperk.cz/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
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papírových ozdob a betlémů, pletení pomlázek, malování kraslic atd.), dále 

výtvarné dílny k jednotlivým výstavám. 

Přednášky – komentované prohlídky expozic a výstav, minimálně 9 samostatných             

                     odborných přednášek. 

Speciální akce – ve všech zařízeních budou organizovány speciální akce.  

5.2.1 Specifické skupiny                         

 Spolupráce s domovem důchodců v Šumperku. 

 Přednášky pro seniory – dle požadavků. 

 Akce pro děti – Čarodějnice na Úsově, Prázdniny v muzeu, Dětský den, Pohádkový 

den, Muzejíčko, speciální vybavení pro rodiny s malými dětmi (Šumperk, Úsov).  

 Speciální prohlídky pro ZŠ a střední školu Pomněnka Šumperk, o.p.s., a Schola Viva 

(soukromé základní školy zajišťující výuku mentálně postižených dětí). 

 Soutěže pro školy – Muzeum Zábřeh. 

 Výukové programy k výstavám pro ZŠ a SŠ. 

5.3 Výroční zpráva 

Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách VM Šumperk, resumé výroční 

zprávy bude ve formě článku o činnosti VM Šumperk v roce 2016 publikováno v Severní 

Moravě 103 a také v Ročence města Šumperka.    

5.4 Programy a publikace 

Informace o výstavách a programech budou zveřejňovány na webu, plakátech, na 

pozvánkách, v tisku, médiích. Z vlastních publikací bude nejdůležitějším edičním počinem 

vydání 103. svazku sborníku Severní Morava a také publikace o šumperském sanatoriu 

(materiály a fotografie z úspěšné výstavy) a Knihovnička SM. Prodej vlastních publikací bude 

probíhat ve všech zařízeních VM v Šumperku, nabídka všech publikací bude na webových 

stránkách. Program muzea bude vydáván na každý měsíc jak v tištěné podobě, tak na 

webových stránkách, na jiných webových serverech a také bude zveřejňován  

i v místním tisku (Šumperský zpravodaj, Kulturní život, internetové noviny Rej 

a www.sumpersko.net). Na webu budou doplňovány i Vlastivědné zajímavosti a kratší 

odborné články.            
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5.5 Počet informací – sbírky a výstupy    

V průběhu roku budou publikovány v tisku i na webových stránkách články a sylaby 

k výstavám a expozicím, pracovní listy k výstavám, informace o sbírkách na webu – 

digitalizované sbírky.                                                                                        

5.6 Expertizy, posudky, pojednání 

Posudky či expertizy budou zpracovávány na požádání, zejména se bude jednat 

o vyjádření ke stavbám z hlediska archeologické památkové péče, popř. odborná vyjádření 

k obecním nebo soukromým muzeím. 

Standard ekonomické dostupnosti  

Poskytování zlevněného vstupného pro děti, žáky, studenty, seniory, skupiny a zdravotně postižené 

návštěvníky, zajištění bezplatných vstupů ve dnech stanovených ve zřizovací listině (18. 4., 8. 5., 18. 5., 5. a 6. 

7., 28. 9., 28. 10., 17. 11. a v jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví). 

5.7 Struktury zlevněného vstupného 

Standardy ekonomické dostupnosti budou nadále důsledně uplatňovány, a to jak v podobě 

slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve 

stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve 

Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech bude v měsíčních 

programech, na webových stránkách a přímo na vývěskách jednotlivých zařízení.   

Ceník vstupného a služeb v zařízeních VM Šumperk je v souladu s § 10 a) zákona 

č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., v platném znění, stanoven Směrnicí 

ředitelky VM Šumperk č. 1/2008. 

Slevy min. 50 % z plného vstupného budou uplatňovány ve všech zařízeních VM 

Šumperk pro žáky a studenty SŠ a VŠ, pro seniory nad 65 let a pro skupiny žáků a studentů 

v minimálním počtu 5 osob, dále pro zdravotně postižené občany a děti do 6 let ve skupinách. 

Volné vstupy jsou zajištěny pro držitele průkazů AMG a ICOM a pro držitele karty Olomouc 

Region Card.  

Ve všech zařízeních je od listopadu 2007 sleva 20 % z celkového vstupného na Rodinné 

pasy. Od 1. října 2012 jsou poskytovány slevy 20 % také držitelům Senior pasů.  
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Ceník vstupného do stálých expozic bude, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech 

zařízeních, na webových stránkách VM Šumperk a v tisku, vstupné na akce a výstavy bude 

stanoveno na plakátech.  

5.8 Bezplatné vstupy 

Podle zřizovací listiny budou ve všech zařízeních VM Šumperk, s výjimkou  

Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov, poskytovány volné vstupy v následující dny: ve 

stanovených dnech státních svátků 8. 5., 6. a 7. 7., 28. 9., 28. 10. a 17. 11., v Mezinárodní den 

památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. V případě 

Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov budou volné vstupy pouze v Mezinárodní den 

památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace 

o volných vstupech a o otevíracích dobách ve dnech státních svátků budou uveřejněny na 

webu, v měsíčních programech, v tisku a přímo na jednotlivých zařízeních VM Šumperk. 

Standard fyzické dostupnosti 

Odstraňování bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání 

standardizovaných veřejných služeb. 

5.9 Bariéry, hendikepovaní      

V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany jsou zajištěny bezbariérové vstupy 

do přízemních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk, zcela bezbariérově je řešeno pouze 

Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah) a Galerie Šumperska. Informace o dostupnosti všech 

zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Vstupy do všech zařízení jsou opatřeny 

zvonkem pro imobilní občany. 

5.10 Oznámení omezené dostupnosti 

Na rok 2017 se neplánuje žádné mimořádné dlouhodobé uzavření expozic a výstav. 

V případě aktuální potřeby (havárie, výpadek el. energie, nutná údržba) bude tato skutečnost 

oznámena na webu, ve vývěskách přímo na zařízeních a dle možností i v tisku.  

5.11 Oznámení slev 

Speciální slevy nad rámec ceníku vstupného nejsou plánovány, pouze v případě 

mimořádných akcí bude vstupné stanoveno speciálně pro konkrétní program. Výše vstupného 

bude oznámena na webových stránkách a na plakátech a v tisku.  
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IV.  Část nepovinná příloha – Nabídky 

Vlastivědné muzeum v Šumperku připravuje každoročně několik putovních výstav, které 

jsou postupně prezentovány i v ostatních detašovaných zařízeních. Tyto výstavy by bylo 

možné prezentovat i v ostatních muzeích zřizovaných Olomouckým krajem. Jedná se o 

následující výstavy: 

Chléb náš vezdejší – interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku 

představuje proces výroby chleba od zrníčka až po pečení a konzumaci. Jsou zde 

prezentovány mimo jiné i různé způsoby mletí obilí, mlácení pomocí cepů atd. Výstava byla 

instalována v Muzeu v Šumperku v roce 2010 a v roce 2011 byla zapůjčena do muzea 

v Hlučíně, v roce 2013 do Vlastivědného muzea Jesenicka a do Muzea v Zábřehu. V roce 

2014 byla výstava zapůjčena do Muzea v Mohelnici, v roce 2015 byla v instalovaná 

v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí a v roce 2016 v PAK Loštice. 

Léčivé byliny – výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje různé léčivé 

byliny a také dobové zařízení lékárny. Výstava byla v roce 2010 instalovaná v Muzeu 

v Šumperku a v roce 2011 v Muzeu Mohelnice. 

Svět brouků – výstava ze života hmyzu doplněná makrofotografiemi, preparovanými 

exponáty a interaktivními prvky. Je možné doplnit i o živé exempláře. Výstava byla 

instalována v Muzeu v Šumperku, Mohelnici a Zábřehu. 

Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách – výstava přibližující problematiku vysazení 

kamzíků v Jeseníkách; fotografie, postery, dermoplastické preparáty. Výstava byla v roce 

2012 instalována i v muzeu v Krnově a v roce 2013 v Opavě. 

Tetřev hlušec ptákem roku 2012 – fotografie v rámech, dermoplastické preparáty. 

Kamenná krása – geologická výstava, fotografie, postery, sbírkové předměty. 

Když jsem já sloužil... – etnografická výstava ze sbírek VM Šumperk přibližuje chov 

hospodářských zvířat v regionu. Výstava je doplněna mnoha interaktivními prvky a preparáty 

domácích zvířat. V roce 2012 byla velmi úspěšná v Muzeu v Šumperku, v roce 2013 v muzeu 

v Českém Těšíně a v létě 2014 v muzeu v Hlučíně.   

Pravěká hostina – výstava ze sbírek VM Šumperk, její putovní verze bude v prvním pololetí 

instalovaná v PAK Loštice a Muzeu Zábřeh. 
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O včelách a lidech – O životě včel se návštěvníci dozvědí nejen z textů, zpracovaných 

komiksovou formou, ale i prostřednictvím interaktivních prvků z dílny šumperského muzea  

a střediska ekologické výchovy Doris. Výstava byla v roce 2015 instalována v Technickém 

muzeu v Brně, v roce 2016 v Městském muzeu ve Skutči a na dnech mikroregionu 

v Rovensku. 

Dřív než usneš – k zapůjčení textové části výstavy a interaktivní prvky, zejména kopie 

renesanční postele s nebesy. 

Za zimních večerů v chalupách – etnografická výstava přibližuje, jak se v minulosti žilo na 

venkově a jakým činnostem se lidé věnovali v zimním období, kdy na delší čas ustaly 

zemědělské práce. Výstava interaktivní formou představuje nejen domácí výrobu, ale i zvyky 

a obyčeje, které se vážou k zimnímu období. Návštěvníci si mohou vyzkoušet tkaní na 

skutečném, ale zmenšeném tkalcovském stavu, jednoduché tkaní v rámech nebo si vyzkouší 

například i to, jak se obšívaly nitěné knoflíky. Pro kluky výroba pometel nebo řezání šindelů. 

V další části výstavy si návštěvníci pro změnu mohou vyzkoušet kostýmy z adventních a 

masopustních obchůzek. 

Přednášky:  

Proč a jak sbírat rostliny do herbářových sbírek muzea – pro ZŠ                               Zmrhalová 

Stromy na podzim – pro 1. stupeň ZŠ                                                                         Zmrhalová 

Co tu kvete (pracovní název) – pro MŠ a ZŠ                                                              Zmrhalová 

Mechorosty Hrubého Jeseníku – pro studenty SOŠ v rámci výuky dle poptávky          

                                                                                                                                     Zmrhalová 

Jarní obyčeje na Šumpersku             Kudelová 

Vánoce – tradice a současnost            Kudelová 

Šumperk osídlen již v době bronzové! Záchranný archeologický výzkum v Příčné ulici 

                                                                                                                                          Halama 

Zapomenutý bronzový poklad aneb nové pravěké nálezy a objevy v našem regionu     Halama 
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