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 Základní povinné údaje o organizaci 

 Základní údaje o organizaci jsou členěny dle Zásad řízení příspěvkových organizací 

zřizovaných Olomouckým krajem1, část A, článek 7, odst. 8. 

1.1 Informace o organizaci 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, (dále jen VM Šumperk) se 

sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO 000 98 311, statutární zástupce PhDr. Marie 

Gronychová, ředitelka. 

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. Činnost 

Vlastivědného muzea v Šumperku je financována z rozpočtu zřizovatele, tj. Olomouckého 

kraje. 

VM Šumperk vykonává se svolením zřizovatele také následující doplňkové činnosti: 

zámečnictví, nástrojařství; kovářství, podkovářství; truhlářství, podlahářství; zednictví;  

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: 

velkoobchod a maloobchod); hostinská činnost. 

VM Šumperk 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, má zřízeny webové stránky 

www.muzeum-sumperk.cz, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, ID datové schránky: 

74xmakr. 

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. 

 

 

 

                                                           
1 Směrnice Olomouckého kraje  10/2015, schválená Radou Olomouckého kraje dne 28. 12. 2015, UR/85/6/2015 

http://www.muzeum-sumperk.cz/
mailto:vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
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Muzeum Šumperk 

Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak 

rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Muzeum využívá více 

než polovinu budov areálu Pavlínina dvora, který je kulturní památkou a historickým majetkem 

Města Šumperk. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy byla jako první muzejní 

expozice v České republice vybavena v roce 2008 unikátním audioprůvodcem GuidePORTTM, 

který „oživuje“ exponáty ve čtyřech jazykových mutacích (česky, německy, anglicky a polsky). 

Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. 

Muzeum Mohelnice 

Mohelnické muzeum sídlí v objektu bývalé fary, což je v jádru gotická architektura  

z poloviny 13. století. Budova muzea je kulturní památkou a je majetkem Olomouckého kraje. 

Stálá expozice Z dějin Mohelnicka získala prestižní ocenění Gloria musaealis za nejlepší 

expozici roku 2005. V roce 2012 byla vybudována nová moderní stálá expozice Pravěk 

Mohelnicka, která byla doplněna o interaktivní hernu. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý 

do neděle. 

Muzeum Zábřeh 

Muzeum Zábřeh sídlí v Domě Pod Podloubím, který je cenným dokladem vývoje 

měšťanského domu mázhausového typu na severní Moravě. V muzeu jsou tři stálé expozice, a 

to Z historie města a okolí, Z pokladů zábřežského muzea a miniexpozice věnovaná 

zábřežskému rodákovi, polárnímu cestovateli Janu Eskymo Welzlovi. K nejcennějším sbírkám 

zábřežského muzea patří kolekce grafik Václava Hollara, významného umělce  

17. století. Dům Pod Podloubím je kulturní památkou a jeho vlastníkem je Město Zábřeh, 

Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do 

neděle.  

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 

Památník Adolfa Kašpara je umístěn v domě, ve kterém často trávil letní měsíce 

významný český ilustrátor, rodák z Bludova u Šumperka, Adolf Kašpar. Kromě expozice jsou 

v objektu i výstavní prostory pro krátkodobé výstavy. Dům je kulturní památkou a je majetkem 

Olomouckého kraje. Muzeum je otevřeno celoročně od středy do neděle. 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov patří k ojedinělým muzeím ve střední Evropě. 

Expozice muzea vznikla na konci 19. století a je tvořena bohatými sbírkami trofejí zvěře 

z lichtenštejnských panství i z loveckých výprav do Afriky, Indie, Polska a Itálie. Exponáty 
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jsou dodnes instalovány v téměř nezměněném stavu. V roce 2014 byla expozice doplněna  

o dlouhodobou výstavu (expozici) Pohádky na Úsově. Zámek je kulturní památkou 

a je majetkem města Úsova. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Expozice je 

otevřena od dubna do října každý den s výjimkou pondělí. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje 6 sbírek evidovaných v databázi CES: 

 Sbírka šumperského muzea – VMŠ/002-04-11/071002 

 Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově – SMÚ/002-04-11/076002 

 Sbírka zábřežského muzea – SMZ/002-04-11/075002 

 Sbírka PAK v Lošticích – PKL/002-04-11/072002 

 Sbírka Havelkova muzea v Lošticích – SHL/002-04-11/073002 

 Sbírka mohelnického muzea – SMO/002-04-11/073002 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku má zřízeny jednotné webové stránky (www.muzeum-

sumperk.cz), kde jsou prezentována i všechna detašovaná zařízení včetně informací o výši 

vstupného, o poskytovaných slevách či volných vstupech. 

1.2 Přehled o činnosti 

Tým pracovníků VM Šumperk je rozdělen dle vnitřní organizační struktury do čtyř 

oddělení (oddělení odborné činnosti, oddělení ekonomické a správy detašovaných muzeí, 

oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov a oddělení 

výstavní) a útvaru ředitelky. Dvě oddělení (ekonomické a správy detašovaných muzeí, provozu 

a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov) jsou dále ještě členěna na 

pracoviště. Součástí ekonomického odboru je i Informační centrum, na jehož činnost přispívá 

Město Šumperk 350 000 Kč ročně (veřejná finanční podpora). K 31. 12. 2015 byla činnost 

Informačního centra ukončena. 

Hlavní činností VM Šumperk je zejména naplňování funkce muzea jako vlastníka 

(správce) sbírky muzejní povahy podle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, tj. „získává, shromažďuje, trvale 

uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich veřejné 

http://www.muzeum/
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užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto přírodniny nebo lidské výtvory získávány, a 

poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely.“ 2 

 Bližší specifikace odborné činnosti v roce 2015, úspěchy a záměry organizace, jsou 

rozepsány v kapitole 2. Výkaz odborné činnosti. 

1.3 Přehled o zaměstnancích 

V roce 2015 bylo v organizaci zaměstnáno 48,8 pracovníků (přepočtený stav). 

Nejpočetnějším oddělením bylo kumulované oddělení provozu a výroby a správy Lovecko- 

lesnického muzea na zámku Úsov s  19 zaměstnanci, pak oddělení odborné činnosti (11 

zaměstnanců), oddělení ekonomickému a detašovaných muzeí (10 zaměstnanců) a oddělení 

výstavní s 6 zaměstnanci. Vedoucí oddělení (4 vedoucí – nejsou v předchozím výčtu započítáni 

do počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení) a útvar ředitelky (4 pracovníci) spadají přímo pod 

vedení ředitelky organizace. Místa průvodců a prodavačky v Muzeu Úsov jsou pouze sezónní, 

několik dalších zaměstnanců pracuje na vlastní žádost na zkrácený úvazek, některá místa, 

zejména průvodci nebo zřízenci, jsou obsazována zaměstnanci pracujícími na dohodu  

o provedení práce. V několika případech byla v roce 2015 čerpána rodičovská dovolená. 

V porovnání s rokem 2014 byla organizační struktura změněna pouze v případě zrušení míst 

zedníka a natěrače a tyto pozice byly nahrazeny profesemi archeolog a zřízenec. Změna byla 

odsouhlasena zřizovatelem.    

Průměrný plat v roce 2015 byl 18 665 Kč, což je o 1 274 Kč více než v roce 2014. 

Navýšení průměrného platu je způsobeno zákonnou úpravou platových tarifů.  Nemocnost byla 

2,18 %, což je nejnižší stav za sledované období od roku 2008.  

Tabulka č 1: Srovnání nemocnosti a průměrných platů  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrný 

plat 

15 024 Kč 15 864 Kč 16 564 Kč 17 247 Kč 17 325 Kč 17 114 Kč 17 391 Kč 18 665 

Nemocnost 9,11 % 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,08 % 4 % 3,3 % 2,18 % 

I přes navýšení platových tarifů a s tím spojený nárůst průměrného platu jsou 

v podmínkách Vlastivědného muzea v Šumperku výdělky výrazně pod celostátním i krajským 

průměrem. Dalším problémem je i platný katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), neboť 

                                                           
2 Zákon 122/2000 Sb., § 10, odst. 6. 
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v současné situaci je mnohdy velmi složité až krkolomné najít v katalogu příslušnou pracovní 

pozici a její pracovní náplň – např. lektor, kustod, muzejní pedagog, atd. Některé funkce jsou 

v katalogu silně podhodnocené oproti soukromému sektoru, např. řidič nákladního automobilu 

5. platová třída, v soukromém sektoru průměr 20 000 Kč měsíčně, propagační referent – max. 

9. platová třída, pracovník IT, atd. Zejména u mladých pracovníků nedosahuje mnohdy plat ani 

zaručené mzdy a musí se doplácet. Stejně jako u zaměstnanců ve školství, také  

u zaměstnanců v kultuře dochází velmi nízkým ohodnocením k dehonestaci jejich práce. Za 

těchto podmínek je velmi obtížné najít kvalitní pracovníky, zejména v mladších ročnících, 

protože systém platových stupňů je velmi nepružný a nespravedlivý. 

V organizaci pracuje 18 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, středoškolské 

vzdělání mělo 15 zaměstnanců. Odborných pracovníků podle metodiky NIPOS bylo 14, 36. 

Z celkového počtu zaměstnanců tvoří ženy cca 60 %. 
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Organizační struktura VM Šumperk pro rok 2015
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1.4 Základní údaje o hospodaření organizace 

Pro rok 2015 byl schválen celkový příspěvek na provoz ve výši 20 252 155 Kč (později 

upraven vzhledem k úpravě příspěvku na odpisy na 20 252 122 Kč), což je  

cca o 27 230 Kč více než v roce 2014. Toto navýšení však bylo způsobeno vyšším příspěvkem 

na mzdy v souvislosti se zákonnou úpravou tarifů. Závazné ukazatele, tj. vyrovnané nebo 

zlepšené hospodaření, limit mzdových prostředků, příspěvek na provoz – odpisy a vyrovnané 

hospodaření, byly doplněny ještě o maximální přepočtený stav zaměstnanců.  

1.4.1.    Základní údaje o hospodaření 

Tabulka č. 2: Schválený příspěvek na provoz a závazné ukazatele 2015 

Název položky v tis. Kč 

Příspěvek na provoz  - upravený                                8 129 

Příspěvek na provoz – mzdové náklady- 10 988 

Příspěvek na provoz – odpisy - upravený                       1 105,122 

Příspěvek na archeologii 30 

Celkem neinvestiční příspěvek 20 252,122 

 

 

Investiční příspěvky v tis. Kč 

Celkem investiční příspěvky 100 

 

 

Závazné ukazatele    v tis. Kč Upravený 

rozpočet 

- limit mzdových prostředků 10 988 11 035 

- příspěvek na provoz – odpisy 1 136 1 105,122 

- odvody z investičního fondu (odpisy) 909 884,324 

- hospodářský výsledek  254,935 

Příspěvek na provoz byl v roce 2015 o 367 000 Kč nižší než v roce 2014. Příspěvek na 

provoz – mzdové náklady byl oproti roku 2014 vyšší o 322 000 Kč, čímž bylo sanováno 

navýšení tarifů schválené koncem roku 2014. V souvislosti s dalším navýšením tarifů 

v listopadu 2015 byl limit opět navýšen o 47 000 Kč. Toto druhé navýšení bylo kryto z rozpočtu 

organizace.  

Tabulka č. 3 – Tabulka fondů 

V Kč Stav k 1. 1. 2015 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2015 

Fond odměn 442 470 0 0 442 470 

FKSP 80 994 110 873 126 725 65 142 

Fond rezervní 463 692 409 278 300 000 572 970 

Investiční fond 5 090 1 505 235 1 330 028 180 297 

Celkem 992 947   1 260 879 

Fond odměn nebyl v roce 2015 čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen 

pouze zákonným přídělem ve výši 110 873 Kč a čerpán byl zejména na spolufinancování 

stravenek (93 077 Kč). Rezervní fond byl v roce 2015 tvořen pouze ze zlepšeného výsledku 
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hospodaření v roce 2014 ve výši 409 278 Kč. Z fondu byly se souhlasem zřizovatele čerpány 

prostředky na posílení investičního fondu celkem ve výši 300 000 Kč.  

Investiční fond byl tvořen příspěvkem na provoz – odpisy v částce  

1 105 122 Kč a odpisy z doplňkové činnosti (113 Kč) a investičním příspěvkem od zřizovatele 

ve výši 100 000 Kč (projektová dokumentace na expozici Lovecko-lesnického muzea na zámku 

Úsov) a také převodem z rezervního fondu ve výši celkem 300 000 Kč. Investiční fond byl 

v souladu s plánem investic čerpán na financování policových regálů do depozitáře (196 304 

Kč), na zhotovení projektové dokumentace na kotelnu na robotárně (10 000 Kč) a na 

projektovou dokumentaci na expozici Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov 

(239 400 Kč). K této částce je nutné přičíst odvody z investičního fondu zřizovateli, které činily 

884 324 Kč.   

Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření 2015 

V tis. Kč 
Skutečnost 

celkem 

- z toho hl. 

činnost 

- doplňková 

činnost 

Náklady 22 561 082 22 307 895 253 187 

Výnosy 22 816 017 22 390 182 425 835 

Hospodářský 

výsledek 
254 935 82 287 172 648 

1.4.2. Dotace celkem 

V roce 2015 obdrželo VM Šumperk mimo schváleného příspěvku od zřizovatele 

(upravený 20 252 122 Kč) ještě i příspěvek z městských rozpočtů – veřejná finanční podpora 

od Města Šumperk na provoz informačního centra (350 000 Kč), dále dotace od Města Zábřeh  

(4 000 Kč) a města Mohelnice (8 000 Kč), dotace na projekt MEIS od Statutárního města 

Olomouc ve výši 25 000 Kč. Další dotaci obdrželo VM Šumperk od Ministerstva kultury ČR 

v rámci programu ISO/D, a to příspěvek na restaurování sbírkových předmětů ve výši  

32 000 Kč, a dalších 105 000 Kč jako příspěvek od Úřadu práce. Celkem tedy organizace 

získala z dalších zdrojů 524 000 Kč.     

1.4.3. Celkem výnosy a náklady 

 Výnosy a náklady jsou patrné zejména z Výkazu zisku a ztráty (část 5, příloha č. 1). 

V tomto dokumentu jsou odděleně evidovány výnosy a náklady hlavní a vedlejší činnosti. 

Příspěvek na provoz a další dotace byly okomentovány v kapitole předchozí (1.4.2).  

 Výnosy celkem dosáhly výše 22 816 017 Kč, z toho 22 390 182 Kč představují výnosy 

z hlavní činnosti a 425 835 Kč jsou výnosy z doplňkové činnosti (viz tabulka č. 5). Výnosy 

hlavní činnosti jsou o téměř 14 500 Kč vyšší než v roce 2014, a to zejména díky vyššímu 
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příspěvku na mzdy od zřizovatele. Tržby ze vstupného byly o 8 200 Kč vyšší než v předchozím 

roce a současně nejvyšší od roku 2007, výnosy z prodaného zboží byly o něco málo nižší než 

v roce 2014, o něco vyšší byly i výnosy z archeologických výzkumů. V doplňkové činnosti 

tvořily největší část příjmů tradičně výnosy z pronájmu (121 027 Kč), dále výnosy z občerstvení 

na zámku Úsov (158 150 Kč). Ostatní příjmy pocházejí z řemeslných činností a z rabatů 

z obchodní a zprostředkovatelské činnosti.    

Tabulka č. 5: Skutečné výnosy k 31. 12. 2015  

Hlavní činnost v Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 20 252 122 

Transferový podíl 17 106 

Příspěvek z městských rozpočtů 

(Šumperk, Olomouc) 
387 000 

Vstupné 1 297 073 

Prodané zboží 148 454 

Ostatní výnosy z hlavní činnosti 151 427 

Příspěvek od ÚP 105 000 

Příspěvek MK ČR 32 000 

Celkem hlavní činnost 22 390 182 

Doplňková činnost 425 835 

Výnosy celkem 22 816 017 

 Celkové náklady na hlavní činnost organizace činily 22 307 895 Kč. Přitom náklady na 

pokrytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů (quasi mandatorní výdaje) dosáhly částky 

15 041 774 Kč, výdaje na ostatní zákonné sociální dávky dosáhly částky 626 531 Kč. Celkem 

tedy bylo na účtu 52 proúčtováno 15 637 982 Kč, což je více než 70 % nákladů na hlavní činnost 

(v roce 2014 to bylo 68,8 %).  Na úhradu energií (mimo PHM) bylo použito 1 627 188 Kč (o 

139 115 méně než v roce 2014), což představuje cca 7,3 % nákladů na hlavní činnost.  

Ve srovnání s rokem 2014 byly náklady na hlavní činnost o 201 063 Kč vyšší, celkové 

mzdové výdaje včetně zákonných odvodů byly vyšší o 421 353 Kč. Toto navýšení bylo 

způsobeno zvýšením mzdových tarifů o 3,5 % od 1. 11. 2014 a o další 3 % od 1. 11. 2015. 

Potěšitelný je pokles nákladů na energii (cca 140 000 Kč). Úspory bylo dosaženo zejména 

v dodávce tepla (Pavlínin dvůr v Šumperku) a ve spotřebě elektrické energie. Naopak spotřeba 

plynu byla ve všech případech vyšší. Vzhledem k již třetí mírné zimě za sebou je ovšem nutné 

předpokládat, že může přijít i zima mrazivá, pak nebudou plánované částky na úhradu energií, 

které se každoročně snižují, stačit.  

 Celkové náklady na hlavní činnost byly o 688 895 Kč vyšší, než stanovil původní 

rozpočet, což bylo kryto jednak vyššími výnosy, jednak získáním mimorozpočtových zdrojů 

(kapitola 1.4.2). Vyšší čerpání oproti schválenému rozpočtu vykazuje zejména účet 511 – 

opravy a udržování, a to díky vyšším nákladům na restaurování sbírkových předmětů (o více 
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než 240 000 Kč), vyšší byly také náklady na revize (o 35 000 Kč, celkem 85 000 Kč) a také 

náklady související s tvorbou výstav - materiál výstavy o více než 85 000 Kč a propagace  

o 25 000 Kč. Naopak výrazně nižší čerpání bylo zaznamenáno např. u poplatků za pevné linky 

nebo u spotřeby PHM.   

 Náklady na doplňkovou činnost činily 253 187 Kč a z největší části byly tvořeny 

mzdovými náklady včetně zákonného pojištění (85 653 Kč) a náklady na nákup zboží (100 789 

Kč).  

 O majetku a zásobách organizace vypovídá Rozvaha – bilance (část 5, příloha č. 2). 

 Hospodaření VM Šumperk skončilo v hlavní činnosti s přebytkem 82 287 Kč. 

V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 172 648 Kč. Nákladová rentabilita doplňkové 

činnosti (bez pronájmů) dosáhla 50 %. 

1.4.4. Závazné ukazatele  

 Organizaci byly stanoveny následující závazné ukazatele: vyrovnané nebo zlepšené 

hospodaření, limit mzdových prostředků, příspěvek na provoz – odpisy a maximální průměrný 

přepočtený stav zaměstnanců. Hospodaření organizace skončilo s přebytkem 254 935 Kč. 

Závazný ukazatel - limit mzdových prostředků na účtu 521 byl stanoven ve výši 10 988 000 

Kč. Usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/82/71/2015 byl limit zvýšen  

o 47 000 Kč. Takto upravený ukazatel (11 035 000 Kč) byl dodržen, i když vykázal  

o 275 539 Kč vyšší čerpání. Toto vyšší čerpání bylo dokryto dotací – veřejnou finanční 

podporou z Města Šumperk přímo určenou na mzdové náklady IC a také dotací z Úřadu práce 

a dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem3 se limit 

mzdových prostředků nevztahuje na prostředky poskytnuté jako účelová dotace bez 

prostřednictví kraje. Další závazný ukazatel – příspěvek na provoz – odpisy byl v průběhu roku 

upraven na 1 105 122 Kč a v takto upravené podobě byl splněn. Odvod zřizovateli byl také 

během roku upraven a v nově stanovené výši 884 324 Kč byl odveden zřizovateli ve čtvrtletních 

splátkách. Maximální průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl stanoven na 53,97, 

skutečnost upravená podle Zásad řízení PO Olomouckého kraje (odečtení doplňkové činnosti a 

mimorozpočtových zdrojů určených na platy)4 byla 46,95. Organizace tedy splnila všechny 

závazné ukazatele stanovené na rok 2015.   

                                                           
3 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část B, čl. 3 a) 1. 
4 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část B, čl. 3 b). 
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1.5 Údaje o kontrolách, audity, certifikáty 

Ke kontrolní činnosti v organizaci byla zpracována samostatná roční Zpráva  

o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2015, která byla předložena 

zřizovateli a následně vložena do modulu FKVS Ministerstva financí ČR. Tato zpráva obsahuje 

a shrnuje výsledky kontrolní činnosti v roce 2015 v podmínkách PO. Vedle finančních kontrol, 

včetně sledování a vyhodnocování kritérií hospodárnosti a efektivnosti v hospodaření 

organizace, je vedoucími a pověřenými zaměstnanci prováděna též ostatní kontrolní činnost. 

Z předložených zápisů a zpráv vyplývá, že kromě drobných a ojedinělých nedostatků 

formálního charakteru nebyla shledána vážnější pochybení.  

Z vnějších kontrol byla provedena veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, kterou provedla kontrolní skupina 

interního auditu města Šumperk. Kontrola zaměřená na čerpání dvou veřejných finančních 

podpor poskytnutých v roce 2014 z rozpočtu města nezjistila žádné nedostatky. Další kontrolu 

provedla Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, dne  

12. 8. 2015. Kontrola byla zaměřena na plnění zákonných povinností v zámeckém občerstvení 

Úsov provozovaném v Lovecko-lesnickém muzeum v Úsově. Protokol o kontrole č. j. 

KHSOC/19156/2014/SU/HV ze dne 12. 8. 2015 konstatuje, že úroveň osobní i provozní 

hygieny je vyhovující. 

Agentura Confess Research pro CzechTourism a asociaci A. T. I. C. ČR provedla 

v období červenec – srpen 2015 kontrolní návštěvu Informačního centra Šumperk zaměřenou 

na monitoring poskytovaných služeb. IC dosáhlo toho nejlepšího 100% hodnocení.  

       O zahájení kontrol (pokud byla kontrola předem ohlášena) i o výsledku kontrol byl dle 

Zásad hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje5 informován zřizovatel 

prostřednictvím odboru kultury a památkové péče.  

        Organizaci v průběhu roku 2015 nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové 

kázně dle § 22 a § 44 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, a ani jiné sankce (pokuty a penále) podle zvláštních právních předpisů. 

 VM Šumperk nemá zřízen funkčně nezávislý útvar interního finančního auditu, 

z rozhodnutí Rady Olomouckého kraje byl tento útvar nahrazen výkonem veřejnosprávní 

kontroly. 

                                                           
5 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část A, čl. 7, odst. 2 e) 
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 Vnitřní finanční kontrola je zaměřena na dodržování a uplatňování zákona  

č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole, v platném 

znění. V podmínkách VM Šumperk jsou pak ustanovení těchto předpisů uplatňována 

prostřednictvím platné Směrnice. Konkrétně se jedná o kontrolu již zmiňovaného systému 

vnitřní finanční kontroly formou žádanek, objednávek a uzavřených platných smluv.  Dále je 

prováděna kontrola účetních dokladů, pokladní hotovosti atd. Zaměstnankyní kontroly útvaru 

ředitelky a zaměstnanci ekonomického oddělení bylo za rok 2015 provedeno celkem  

79 finančních kontrol. Zjištěné drobné nedostatky (chybějící podpisy, datum apod.) byly 

opraveny neprodleně.  

 Další důležitou součástí kontrolní činnosti je i sledování hospodárnosti. V roce 2015 

byla stejně jako v roce minulém pravidelně vyhotovována kritéria hospodárnosti za účelem 

sledování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření organizace. Jednotlivé sledované 

oblasti (např. čerpání rozpočtu, energií, PHM, úklidových prostředků, kancelářských potřeb, 

telefonních hovorů, spotřeby stravenek apod.) byly dle stanovených kritérií vyhodnocovány 

v daných termínech určenými zaměstnanci. V roce 2015 nebyla zaznamenána žádná výrazná 

úspora ve spojitosti s centrálními nákupy. Ve všech zařízeních došlo k menšímu nárůstu 

spotřeby plynu, což souvisí s tím, že letošní zima byla o něco chladnější než v roce 2014. Zápisy 

s vyhodnocením jsou ukládány na sekretariátě ředitelky.   

Kontrolní činnost vedoucích oddělení probíhá každý rok obdobně. Každý vedoucí 

oddělení zpracovává a předkládá zprávy či zápisy s výsledky provedených kontrol, které jsou 

uloženy u pověřeného zaměstnance útvaru ředitelky organizace. Tuto kontrolní činnost provádí 

vedoucí zaměstnanci v rámci své řídící činnosti a zaměření plánovaných kontrol je poplatné 

oblastem působení jednotlivých oddělení: oddělení odborné činnosti – kontrola  

a ukončení zápisů chronologické evidence za rok 2014, kontrola průběžných zápisů do 

přírůstkových knih, kontrola ukončení průběžné inventarizace 2014 a průběhu plánovaných 

inventarizací sbírkových předmětů na rok 2015, kontrola a ukončení záznamů klimatických 

podmínek v depozitářích a knih vstupů do depozitářů za rok 2014, kontrola průběhu digitalizace 

sbírkových předmětů za rok 2015, průběžná kontrola záznamů v systematické evidenci, 

kontrola průkaznosti evidence a uložení sbírek v depozitářích Lovecko-lesnického muzea  

v Úsově a v Muzeu  Mohelnici, kontrola evidenčních záznamů sbírek zapsaných v roce 2012 

až 2015, kontrola katalogizace sbírkových předmětů ve tříleté lhůtě od zápisu do přírůstkové 

knihy a kontrola systematické evidence archeologické podsbírky mohelnického a šumperského 

muzea zpracované firmou Archaia Olomouc, o.p.s. apod.; oddělení výstavní a prezentační – 
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kontrola dodržování standardů a volných dnů dle Zřizovací listiny, kontrola dodržování 

předepsané vlhkosti a teploty ve výstavních sálech a stálé expozici, průběžná kontrola 

technického stavu výstav a expozic, kontrola aktuálnosti propagačních materiálů na 

prezentačních plochách, kontrola pokladní knihy, pokladní hotovosti a stanoveného limitu  

v pokladně ve výstavní síni apod.; oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického 

muzea na zámku Úsov – preventivní kontrola zaměřená na řádné hospodaření s energiemi na 

všech objektech, kontrola žebříků a regálů ve všech objektech organizace, kontrola požární 

ochrany, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích, kontrola 

připravenosti pracoviště muzea na zámku v Úsově na sezónu, kontrola dodržování pracovní 

doby, chování personálu k návštěvníkům a kontrola zaměřená na požívání alkoholu na 

pracovišti, kontrola stavu objektů před zimním obdobím apod.; oddělení ekonomické a 

detašovaných muzeí – kontroly pokladen a s tím spojené vedení pokladní agendy na všech 

zařízeních a pracovištích organizace, průběžná kontrola vystavovaných žádanek a objednávek 

dle jednotlivých oddělení, kontrola výplat náhrad platu za prvních 14 dnů pracovní 

neschopnosti placené zaměstnavatelem v roce 2015 ve spolupráci s útvarem ředitelky, kontrola 

agendy pracovně lékařské péče spočívající v dodržování předepsaných zdravotních prohlídek, 

kontrola agendy dohod o provedení práce uzavřených v roce 2015 a kontrola uzavřených smluv 

o předprodeji vstupenek na pracovišti IC v roce 2015.   

Zprávy z těchto kontrol i s komentářem k plnění plánu kontrol jsou založeny na 

sekretariátě ředitelky. Většina kontrol dle přijatých plánů jednotlivých oddělení nezjistila 

podstatné závady, případná zjištění a nedostatky byly odstraněny na místě nebo byla přijata 

doporučení a opatření k jejich odstranění a nápravě. 

 V průběhu sledovaného roku 2015 byly provedeny zaměstnankyní kontroly útvaru 

ředitelky mimo již uváděné kontroly v oblasti finanční kontroly i další pravidelné vnitřní 

kontroly, např. kontrola vybavení lékárniček první pomoci a vedení deníku Záznam o úraze, 

kontrola úplnosti inventurních soupisů k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek  

a závazků k 31. 12. 2014, kontrola smluv na výpůjčky sbírkových předmětů, kontrola 

dodržování Směrnice č. 5/2012, o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek 

(OOPP), kontrola evidence autodopravy za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, kontrola 

sledování teploty a vlhkosti v depozitářích a výstavních prostorách, kontrola cestovních příkazů 

za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, kontrola výplat nemocenských dávek, kontrola 

požadovaných a předepsaných revizí kotelen před zahájením topné sezóny apod. Celkem se 

tedy jednalo o 21 provedených kontrol.   
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          VM Šumperk nezískalo v roce 2015 žádná ocenění. Pro roky 2014 a 2015 organizace 

obhájila certifikát Asociace informačních center České republiky - nositel certifikace 

managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008 - udělený v rámci jednotné klasifikace 

turistických informačních center. Návrh na certifikaci byl vypracován A. T. I. C. ČR po 

kontrole dne 28. 6. 2014.   

Informace pro klienty jsou uvedeny v kapitole 1.1.  

Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2015 jsou uvedeny v přílohách (část 5). 
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 Výkaz odborné činnosti  - slovo ředitelky 

 V roce 2015 se Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen VM Šumperk) muselo při 

plnění svých úkolů vyrovnat zejména se snížením příspěvku na provoz. Celkový příspěvek na 

provoz, včetně příspěvku na mzdy, byl sice vyšší než v předchozím roce, ale tato částka byla 

spotřebována na pokrytí zákonného zvýšení platových tarifů a souvisejících odvodů. Samotný 

příspěvek na provoz byl v roce 2015 o 397 000 nižší než v roce 2014. I přes to se podařilo opět 

překročit plánované výnosy (výnosy z tržeb ze vstupného byly dokonce nejvyšší od roku 2006) 

a dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření. Prioritním úkolem zejména odborných 

pracovníků byla jako každý rok péče o sbírky a dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném 

znění, a vyhlášky č. 275/2000 Sb., v platném znění. Velká péče byla věnována také uložení 

sbírkových předmětů odpovídajícím způsobem a v odpovídajících podmínkách (nákup nových 

regálových systémů) a také evidenci sbírkových předmětů. 

 Základní funkce muzea, tj. sbírky tvořit, evidovat, uchovávat, odborně zpracovávat 

a prezentovat formou muzejních výstav, programů a publikací, splnilo Vlastivědné muzeum 

v Šumperku i v roce 2015 beze zbytku.        

2.1. Sbírky 

  V roce 2015 přibylo do sbírek muzea 1 100 kusů věcí movitých, tj. 1 041 sbírkových 

předmětů (inventárních čísel). Vyřazeno bylo 29 sbírkových předmětů (37 kusů věcí movitých). 

K 31. 12. 2015 spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 315 000 kusů věcí 

movitých, což je 157 626 sbírkových předmětů (inventárních čísel).  

K nejzajímavějším přírůstkům patřily zejména archeologické nálezy, například zcela 

unikátní náhodný nález 5 bronzových tordovaných nákrčníků a jedné velké bronzové štítové 

spony z pozdní doby bronzové (10. stol. př. n. l.) v březnu 2015 nebo nález 5 stříbrných mincí 

z doby vlády Václava II. (konec 13. stol.).   

Výtvarné umění v šumperské sbírce bylo obohaceno např. o dílo významného rodáka 

Kurta Halleggera (Paříž, olej na sololitu, 30. léta 20. století), sbírka Havelkova muzea 

v Lošticích o dílo Jana Smitala (Vraní hora u Vranové Lhoty, olej na lepence, 1. polovina  

20. století) a sbírka mohelnického muzea o dílo regionálního autora F. J. Schimka - Sv. Anna 

učitelka z konce 19. století.  
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Historická sbírka šumperského muzea byla doplněna např. o soubor svatebních šatů  

a doplňků z období od 30. let 20. století až po 90. léta 20. století. Zábřežskou historickou sbírku 

obohatil cestovní kufr z konce 19. století.   

V systematické evidenci bylo v programu DEMUS zkatalogizováno 5 480 sbírkových 

předmětů. Digitálně bylo navíc zpracováno 2 702 ks katalogizačních karet (přepis starších karet 

do programu DEMUS). Inventarizací prošlo 23 292 sbírkových předmětů, což je cca  

16 % z celkového počtu 149 525 sbírkových předmětů.  

Digitalizováno bylo 3 644 kusů věcí movitých. 9 kusů sbírkových předmětů bylo 

zpracováno formou 3D digitalizace externě. Jedná se o velice sofistikované a unikátní 

zdokumentování sbírkových předmětů, které je velmi atraktivní pro veřejnost. Zveřejnění 

souboru 3D je plánované na rok 2016 spolu se zpracováním panoramatického zobrazení stálé 

expozice v Muzeu v Šumperku. S pokračováním 3D digitalizace sbírkových předmětů se počítá 

i v roce 2016. VM Šumperk také navázalo spolupráci s webem e-sbírky, který provozuje 

Národní muzeum v Praze.  

 V rámci péče o sbírky se podařilo restaurovat sbírkové předměty za téměř  

360 000 Kč (z toho 32 000 Kč z programu ISO MK ČR). Jednalo se např. o historický nábytek, 

textilie, kresby, malby a grafiku ze sbírek Památníku A. Kašpara v Lošticích, první etapa 

restaurování orchestrionu atd. Celkem prošlo ošetřením 63 014 ks sbírkových předmětů. V roce 

2015 pokračovalo vybavování depozitářů policovými kovovými regály v ceně  

200 000 Kč.     

2.2. Vědecko-výzkumná činnost 

         Vědecko-výzkumná činnost muzea spočívá ve výzkumu prostředí, z něhož sbírky 

pocházejí. Tj. není sice povinností, aby z tohoto výzkumu vzešla i nějaká akvizice, nicméně 

muzeum, na rozdíl od jiných vědeckých institucí, by mělo preferovat takové vědecko-

výzkumné úkoly, které předpokládají alespoň nějaké obohacení sbírek.6 V tomto duchu by měly 

být také vědecko-výzkumné úkoly zadávány.  

V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 15 interních úkolů. Externí 

vědecký úkol řešil Mgr. Jakub Halama (projekt Preventivní archeologie – garant pro okres 

Šumperk) a Mgr. Mária Kudelová (Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury). 

Několik výzkumů vyústilo do hmatatelných výstupů (např. články do Severní Moravy, 

                                                           
6 Žalman, J., Příručka muzejníkova, Praha 2002, str. 11 
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Bibliografie SM, přednášky, výstavy O včelách a lidech, V čem jste se, dámy, vdávaly, 

Třicetiletá válka a Šumpersko, Hasiči apod.).  

  V rámci vědecko-výzkumné činnosti spolupracovali jednotliví zaměstnanci i s jinými 

organizacemi. RNDr. Magda Zmrhalová (Britská bryologická společnost, Česká botanická 

společnost), Mgr. Jakub Halama (NPÚ, ú.o.p. Olomouc, Archeologické centrum Olomouc,  

p. o.), Mgr. Mária Kudelová (Olomoucký kraj). Mgr. Milan Dvořák je členem PSSČ 

Vlastivědného muzea Jesenicka a PaedDr. Zdeněk Doubravský byl členem pracovní skupiny 

pro vznik publikace Poklady ze sbírek muzeí Olomouckého kraje.   

2.3. Prezentační činnost 

       Muzejní činností, která nejintenzivněji oslovuje a kontaktuje veřejnost, je bezesporu 

činnost prezentační. 

2.3.1. Publikační činnost 

K nejvýznamnějším edičním počinům roku 2015 patřilo vydání 101. svazku 

vlastivědného sborníku Severní Morava, který vyšel v atraktivním celobarevném provedení 

v rozsahu 94 stran. Výjimečnou událostí pak bylo vydání Bibliografie vlastivědného sborníku 

Severní Morava 76 – 100 (autor Zd. Doubravský). První bibliografie Severní Moravy vyšla 

v roce 1988 a obsahovala údaje o svazcích 1 – 50, druhá bibliografie (svazky 51 – 75) byla 

vydaná v roce 1999 a zatím poslední část, obsahující bibliografické údaje svazků 76 – 100, 

vyšla v roce 2015. Bibliografie jsou vynikající pomůckou pro badatele a zájemce o vlastivědu 

regionu a umožňují dobrou orientaci při vyhledávání informací o událostech, osobnostech  

a zajímavostech, které byly nashromážděny během 58 let vydávání sborníku Severní Morava. 

V tištěné podobě byla vydána ještě jedna propagační skládačka. Na webu muzeum-sumperk.cz 

bylo zveřejněno devět odborných článků a jeden katalog k výstavě (Mgr. Kudelová, V čem jste 

se, dámy, vdávaly).  

      Velký důraz byl nadále kladen na kvalitu webových stránek Vlastivědného muzea 

v Šumperku na adrese www.muzeum-sumperk.cz. V provozu je německá i anglická mutace 

stránek. Koncem roku byla vypracována nová grafická podoba webových stránek, která bude 

uvedena do provozu na konci prvního čtvrtletí 2016.  

 Webové stránky www.muzeum-sumperk.cz zaznamenaly v roce 2015 celkem 39 323 

unikátních návštěv a 90 253 vstupů, což je téměř srovnatelný stav s rokem 2014.  Prohlížených 

stránek bylo více než 463 173, což představuje oproti minulému roku podstatný nárůst. Nejvíce 

vstupů je z českých domén, na druhém místě jsou domény s koncovkou uk, com, následují 

http://www.muzeum-sumperk.cz/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
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domény německé, net, italské, eu a slovenské. Polská doména se stejně jako v předchozím roce 

ve výčtu nejvíce používaných neobjevuje. V oblasti prohlížečů vede Google Chrome, dále 

Mozilla Firefox a teprve na čtvrtém místě je MS internet Explorer. Oblibu „chytrých telefonů“ 

potvrzuje Android Browser na šestém místě.    

 U vyhledávačů se nic nezměnilo, stále je nejvíce vstupů přes www.google.cz, pak 

www.seznam.cz a www.centrum.cz. Z jiných stránek, než jsou vyhledávače, je nejvíce návštěv 

přes www.sumpersko.net, www.mapy.cz, www.obrazky.cz, www.kudyznudy.cz, 

www.facebook.com, www.sumperk.cz, www.firmy.cz, www.hrady.cz, www.infosumperk.cz, 

www.menusumperk.cz. Na první místo se dostaly internetové noviny Sumpersko.net, a to díky 

přímému propojení VM Šumperk na tyto stránky, ale i díky placené reklamě. Mezi TOP 10 

nejčastěji využívaných webových stránek se letos opět dostaly stránky šumperského 

informačního centra  www.infosumperk.cz, ovšem webové stránky Olomouckého kraje 

(www.kr-olomoucky.cz) nebo www.olomoucregioncard.cz, popřípadě webové stránky 

destinačního managementu www.jeseniky.tourism.cz se do nejlepší desítky opět nedostaly.  

 Pro propagační činnost jsou důležitá i slova, pod kterými veřejnost zařízení muzea 

hledá. Nejčastějším slovem bylo logicky muzeum, slovním spojením pak muzeum Šumperk, 

Vlastivědné muzeum Šumperk, muzeum Mohelnice, Úsov zámek, zámek Úsov, šumperské 

muzeum. 

 VM Šumperk má i své facebookové stránky, které mají poměrně velký okruh příznivců. 

Fenomén sociálních sítí je nejen velmi důležitým prvkem v oblasti propagace, ale také při 

získávání informací o návštěvnících, o jejich názorech a přáních, tvoří jakousi zpětnou vazbu 

reflektující činnost muzea. V roce 2015 byl facebookový profil přepracován 

a v roce 2016 bude založen samostatný fb profil i Lovecko-lesnickému muzeu na zámku Úsov.  

2.3.2. Přednášková činnost  

 Přednášková činnost byla tradičně realizována zejména na vernisážích a formou 

komentovaných prohlídek. Samostatných autorských přednášek přednesených v zařízeních VM 

Šumperk bylo sedm. Dlouhodobě nejaktivnější je v této oblasti PaedDr. Zdeněk Doubravský, 

Mgr. Lenka Kirkosová a Mgr. Zbyněk Žouželka, PhD. Přednášková činnost pracovníků muzea 

však probíhala i mimo prostory muzea. Celkem 9 přednášek se uskutečnilo např. v Městské 

knihovně v Šumperku (PaedDr. Doubravský, PhDr. Filipová), v Domě kultury v Šumperku 

(PhDr. Filipová), 3 x ve Svébohově (Mgr. Kudelová), v Postřelmově (PaedDr. Doubravský), 

v Nové Vsi u Rýmařova a v Branné (RNDr. Zmrhalová).   

http://www.google.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.sumpersko.net/
http://www.mapy.cz/
http://www.obrazky.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.hrady.cz/
http://www.infosumperk.cz/
http://www.menusumperk.cz/
http://www.infosumperk.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.olomoucregioncard.cz/
http://www.jeseniky.tourism.cz/
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 Přednášky zajištěné externisty se uskutečnily zpravidla jen jako součást vernisáže. 

Jediná samostatná přednáška byla přednesena Mgr. Fryštenskou v Památníku Adolfa Kašpara 

v Lošticích. K přednáškám by se dalo zařadit i autorské čtení, které proběhlo v Muzeu 

v Mohelnici (M. Valenta, A. Strejček, M. Demel a R. Beran) a v Památníku Adolfa Kašpara 

v Lošticích (M. Demel). 

2.3.3. Činnost výstavní 

Návštěvnicky nejúspěšnější byly i v roce 2015 výstavy určené pro děti. Letní výstava 

„Pojďte, děti, budeme si hrát“ zaznamenala absolutně nejvyšší návštěvnost (téměř 6 000 osob). 

Hry, hádanky a kvízy byly sestaveny tak, aby se zabavily děti od těch nejmenších až po děti 

dospělé. Úspěch výstavy vedl vedení organizace k myšlence realizovat v prostorách Galerie 

Šumperska dětské muzeum. 

Velký zájem veřejnosti vzbudily také výstavy ze sbírek Vlastivědného muzea 

v Šumperku. Začátkem roku to byla „Šperkovnice šumperského muzea“, která ukázala šperky 

ze sbírek VM Šumperk a poprvé zde byl veřejnosti představen významný archeologický nález 

– depot 6 kusů bronzových šperků z pozdní doby bronzové (pět nákrčníků a jedna honosná 

štítová spona). Výstava „Hasiči - pracovitost-obětavost-statečnost“ byla uspořádána ve 

Výstavní síni Muzea v Šumperku v letních měsících. Na projektu spolupracovalo mnoho 

subjektů zabývajících se hasičskou tematikou, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Okresní sdružení hasičů Šumperk, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor 

Šumperk, Bezpečný Šumperk z. o., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a také 26 sborů 

dobrovolných hasičů z okresu Šumperk. V rámci výstavy byl uspořádán i seminář s názvem 

Historie a současnost hasičstva. Velmi zdařilá a atraktivní byla také výstava připomínající 

nejdelší válku v historii naší země s názvem „Třicetiletá válka a Šumpersko“. Autentické 

sbírkové předměty ze 17. století byly doplněny i zápůjčkami od Národního památkového 

ústavu, Arcibiskupství olomouckého a také od sdružení přátel historie Magna Moravia. 

Stodvacetiletou historii šumperského muzea připomněla výstava Muzejní nej.  

Novým fenoménem roku 2015 se staly projekty se zapojením veřejnosti. Jednalo se  

o výstavy „V čem jste se, dámy, vdávaly“ a výstavu o šumperském sanatoriu „Sanatorka – 

domovem tisíce dětí, domovem lásky“. Obě tyto výstavy instalované v Muzeu v Šumperku byly 

příkladem aktivního zapojení veřejnosti do práce muzea. V případě svatebních šatů se na 

přípravě výstavy a související muzejní noci podílelo 108 žen ze Šumperka a okolí, které 

zapůjčily své svatební oblečení. Šumperská „Sanatorka“ zaujala obrovské množství pamětníků, 
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ať již z řad bývalých zaměstnanců nebo pacientů z celé republiky i ze Slovenska. Vernisáž 

výstavy byla malým setkáním pacientů, zdravotnického personálu i lékařů. Velké množství 

nasbíraného fotografického materiálu, různých dokladů, dokumentů i autentických vzpomínek 

pomohlo vytvořit obraz dříve velmi známého a vyhledávaného sanatoria. Doplněn byl muzejní 

fotoarchiv i sbírkový fond. Výstava měla nadregionální význam a ohlas. 

Všechna zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku navštívilo celkem 80 553 

návštěvníků (stálé expozice, výstavy a samostatné akce). Výstavy z produkce VM Šumperk 

instalované v cizích organizacích navštívilo 7 159 návštěvníků. Celkem se tedy jedná  

o 87 712 návštěvníků, což činí při přepočteném stavu zaměstnanců 49 osob 1 790 návštěvníka 

na jednoho zaměstnance, resp. 1 644 v případě akcí pořádaných pouze v zařízeních VM 

Šumperk. Návštěvnost byla vykazována v souladu s metodickými pokyny NIPOS, V – Kult 

tj. za návštěvníka je považována ta osoba, která si zakoupí vstupenku nebo obdrží volnou 

vstupenku na konkrétní výstavu, expozici nebo muzejní program. Výstavy a expozice, které jsou 

součástí jednoho návštěvnického okruhu, nejsou v přehledu návštěvnosti samostatně 

vykazovány. Jedná se zejména o expozici „Pohádky na Úsově“ a výstavu „Zkameněliny“ 

v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov, jejichž návštěvnost (14 645) je vykazována pouze 

jednou v expozici Lovecko-lesnického muzea, a také expozice Jana Eskyma Welzla  

a „Z pokladů zábřežského muzea“ v Muzeu Zábřeh, kde je návštěvnost (835 osob) vykazována 

pouze jednou v expozici „Z historie města a okolí“.  

V šumperském muzeu, kde probíhá paralelně více výstav, se uskutečnilo 25 výstav 

s celkovou návštěvností 25 849 osob, což je přibližně 1 035 osob na jednu výstavu. V Muzeu 

v Mohelnici bylo instalováno 5 výstav s návštěvností 2 211 osob (průměr 442 osob na jednu 

výstavu) a v Zábřehu proběhlo 6 výstav ve výstavní síni a 8 výstav v Minigalerii. Celkový počet 

návštěvníků na výstavách byl 5 247, což je v průměru 375 osob na jednu výstavu. V Památníku 

A. Kašpara se konalo výstav 5 s průměrem 429 osob na jednu výstavu (návštěvnost 2 145 osob). 

Jedna výstava byla instalována i v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov, její návštěvnost 

není vykazována samostatně, ale spolu s celkovou návštěvností expozice.  

 Výstavy z dílny šumperského muzea byly v roce 2015 opět instalovány i v jiných 

muzeích a institucích. Jednalo se o 4 výstavy a zejména výstava „O včelách a lidech“ 

v Technickém muzeu v Brně měla velmi dobrý ohlas veřejnosti. Výstavu „Dřív než usneš“ 

v Muzeu v Kroměříži zhlédlo 3 200 návštěvníků. Téměř 2 000 osob navštívilo další autorskou 

výstavu z dílny VM Šumperk v Krkonošském muzeu Vrchlabí (Chléb náš vezdejší). Zájem 
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ostatních institucí z celé ČR o zápůjčky celých výstav jistě dělá VM Šumperk i celému 

Olomouckému kraji velmi dobrou propagaci.  

 Celkově se uskutečnilo 54 krátkodobých výstav, z toho 4 výstavy ze sbírek VM 

v Šumperku byly instalovány v jiných muzeích a institucích (viz výše). Návštěvnost výstav ve 

všech zařízeních VM Šumperk byla 35 452 (o 7 360 více než v roce 2014), z toho 25 995 vstupů 

bylo placených (o 7 472 více než v roce 2014). Oproti roku 2014 se návštěvnost výstav zvýšila 

ve všech zařízeních Vlastivědného muzea v Šumperku. Největší návštěvnický úspěch měly opět 

výstavy zaměřené na děti a žáky mateřských a základních škol, popř. výstavy, k nimž byly 

pořádány dílny.   

 V oblasti stálých expozic byla celková návštěvnost nižší než v roce 2014, a to  

o 12 714 osob (36 442 oproti 42 785 v roce 2014). Nižší počet návštěvníků ve stálých 

expozicích byl v Šumperku (-226), v Zábřehu (-1 057) a největší propad zaznamenala expozice 

Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov (-5 624). Ovšem v porovnání s rokem 2013 je zde 

stále nárůst o více než 11 600 osob. V expozici na zámku Úsov se však poměrně výrazně 

překlopil poměr platících a neplatících návštěvníků ve prospěch neplatících. Toto je způsobeno 

zejména tím, že doplňkové expozice (Strašidelný labyrint a Hádanky pánů z Vlašimi), na které 

je samostatné vstupné, jsou zaměřeny převážně na malé děti. Ty mají vstup zdarma, ovšem do 

návštěvnosti se, samozřejmě, započítávají. (viz tabulky č. 6 a 7)   

Porovnání návštěvnosti expozic a výstav v jednotlivých zařízeních VM Šumperk: 

Horizontální analýza -  návštěvnost zařízení porovnávána v čase 

 Při tomto hodnocení bereme v úvahu porovnání návštěvnosti vzhledem k minulému 

roku. Celková návštěvnost v roce 2015 dosáhla 101 % návštěvnosti roku 2014. Z toho Lovecko-

lesnické muzeum na zámku Úsov dosáhlo 84 %, Muzeum Mohelnice 119,2 %, Muzeum Zábřeh 

98,5 %, Muzeum v Šumperku dosáhlo 121,8 % a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích  

139,7 % návštěvnosti roku 2014. 

Vertikální analýza -  položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku 

 Porovnání vyjadřuje vztah návštěvnosti jednotlivých zařízení k dané základně, v tomto 

případě k celkové návštěvnosti (71 894 = 100 %). Téměř polovinu všech návštěvníků VM 

Šumperk přilákalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (41,1 %), na druhém místě je 

Muzeum v Šumperku (38,4 %), Muzeum Zábřeh (8,5 %), Muzeum Mohelnice (7,5 %) 

a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (4,5 %).  
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 V případě celkové návštěvnosti včetně různých akcí, přednášek a koncertů je pořadí 

zařízení stejné. Úspěšné byly zejména akce na nádvoří zámku Úsov a také v Muzeu  

v Šumperku, kde zrekonstruované nádvoří Pavlínina dvora dovoluje pořádání různých akcí pod 

širým nebem. K tradičním akcím na nádvoří patří Dětský den, Prázdniny v muzeu, Mikulášský 

den, ale také koncerty, kde je Vlastivědné muzeum v Šumperku partnerem nebo 

spolupořadatelem (např. Folklorní festival).   

 Při srovnání s rokem 2014 je zřejmé navýšení volných vstupů. Tato situace je 

zapříčiněna zejména větším množstvím expozic a výstav vytvořených speciálně pro děti. 

S myšlenkou Dětského muzea, které bude v Muzeu v Šumperku otevřeno v roce 2016, 

vyplynula otázka snížení věku dětí, které mají vstup zdarma, neboť různá jiná „quasi muzejní“ 

zařízení pro děti vybírají vstupné již od dvou let a dokonce je toto vstupné vyšší než vstupy pro 

dospělé. 

Porovnání tržeb v jednotlivých zařízeních VM Šumperk 

 Srovnání tržeb ze vstupného (viz tabulka č. 8) je dalším zajímavým ukazatelem.  

Celkové tržby v roce 2015 byly o 8 205 Kč vyšší než tržby v roce předchozím. Jedná se  

o nejvyšší výnosy ze vstupného za celé sledované období (od roku 2007).  

 Horizontální analýza -  zařízení porovnávána v čase 

 Při porovnání tržeb ve vztahu k roku 2014 dosáhla navýšení všechna zařízení s výjimkou 

Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov (87,3 %). Výsledky srovnání dalších zařízení jsou 

již vyšší než 100 %: Muzeum Zábřeh 137,8 %, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 151,4 %, 

Muzeum Mohelnice 132,4 % a Muzeum v Šumperku 125,2 % loňské skutečnosti. Celkové tržby 

činily 100,6 % skutečnosti roku 2014.  

Vertikální analýza -  položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku 

 Vzhledem k celkovým tržbám ze vstupného (1 297 073 Kč = 100 %) byl podíl 

jednotlivých zařízení následující: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 59,2 %, Muzeum 

v Šumperku 27,5 %, Muzeum Mohelnice 6,2 %, Muzeum Zábřeh 4,2 %, Památník Adolfa 

Kašpara v Lošticích 2,9 %.   

 Z uvedených údajů a analýz vyplývá, že největší podíl na tržbách má Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku Úsov a Muzeum Šumperk. Ostatní zařízení se na tržbách podílejí 13 % a na 

návštěvnosti 20,5 %, což je oproti roku 2014 v obou případech více.  
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 Celkem bylo v zařízeních VM Šumperk instalováno 50 krátkodobých výstav a do jiných 

institucí byly zapůjčeny 4 výstavy (jedná se o celé výstavy jako autorské dílo, nikoli o jednotlivé 

exponáty). Při posuzování, zda se jedná o výstavy vlastní nebo zapůjčené, bylo vycházeno 

z metodiky NIPOS, kde se uvádí, že vlastní výstava autorská je autorsky připravená a ve 

sledovaném období vykazujícím muzeem zpřístupněná výstava, obsahující v převážné míře 

vlastní exponáty (alespoň 50 %). Za vlastní se může považovat i výstava přejaté aktivně, na níž 

jsou sice 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). Za výstavu s vlastním podílem lze také 

považovat výstavu, kdy muzeum od jiného subjektu převzalo menší část nebo námět či libreto 

výstavy a s jeho souhlasem a za dohodnutých podmínek výstavu zásadním způsobem 

přepracovalo nebo upravilo a doplnilo. 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 atd.). 

Podle této metodiky tedy bylo 24 výstav vlastních autorských, 9 vlastních putovních (tyto 

výstavy se modifikují na podmínky zařízení VM Šumperk, a to nejen instalačně, ale i 

obsahově), k putovním výstavám lze přičíst i 4 autorské výstavy zapůjčené do jiných institucí. 

Další vlastní výstavy byly výstavy autorských děl v Galerii mladých a Minigalerii v Zábřehu, 

které byly uskutečněné a připravené VM Šumperk. Celkem se tedy uskutečnilo 46 vlastních 

výstav a 8 výstav bylo zapůjčených (soukromé projekty, VMO, Technické muzeum v Brně, 

Město čte knihu).  

Stejně jako v jiných letech platí, že muzejní výstavy a programy jsou pouze ty výstavy 

a programy, které čerpají z muzejních sbírek, ať již vlastních, nebo zapůjčených. V roce 2015 

bylo z celkového počtu 54 výstav 32 ze sbírek muzejní povahy, ať již vlastních, nebo 

zapůjčených z jiných institucí. Z důvodu zajištění vyšší návštěvnosti i tržeb byly i v roce 2015 

zařazeny do programu projekty „nemuzejní“, zejména výstavy pro děti často doplněné 

interaktivními prvky a audiovizuální technikou.  
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Tabulka č. 6 : Návštěvnost expozic, výstav a ostatních akcí (pouze v zařízeních VM Šumperk) 

 

Tabulka č. 7:  Srovnání návštěvnosti expozic a výstav – celkový počet návštěvníků/neplatící  
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Tabulka č. 8: Srovnání návštěvnosti expozic a výstav – tržby 

 

2.3.4. Spolupráce s městy a obcemi, mezinárodní spolupráce 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku spolupracovalo při prezentační činnosti velmi úzce 

i s městy a obcemi regionu. Již po jedenácté se Vlastivědné muzeum v Šumperku podílelo spolu 

s Městem Šumperk a Městskou knihovnou Šumperk na organizaci akce „Město čte knihu“. 

Tento ročník byl věnován spisovatelce a žurnalistce Markétě Pilátové, která působí jako 

krajanská učitelka v Jižní Americe. Pod patronací starosty Města Zábřeh proběhl v zábřežském 

muzeu čtvrtý ročník soutěže pro 8. ročníky základních škol „Toulky zábřežskou minulostí“ 

a také soutěž pro žáky 5. ročníků základních škol s názvem „O poklad paní Magdaleny“. Obě 

tyto akce byly koncipovány pro žáky základních škol a nižšího gymnasia města Zábřeh  

a blízkého okolí a jsou připravovány ve spolupráci s II. Základní školou Zábřeh. Jako každým 

rokem byly i v roce 2015 s jednotlivými městy koordinovány oslavy Dne evropského kulturního 

dědictví. 

 V roce 2015 se v šumperském muzeu uskutečnil již pátý ročník semináře  

o technikách tvůrčího psaní Krocení literární múzy, který je organizován spolu s Památníkem 

písemnictví na Moravě.  

Kooperace pracovníků VM Šumperk probíhala také s různými dalšími organizacemi. 

Ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresním sdružením hasičů 

Šumperk, Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a dalšími organizacemi byla 

uspořádána v Muzeu Šumperk výstava Hasiči s bohatým doprovodným programem. V Galerii 

mladých byla instalována výstava ve spolupráci s organizací Pontis a na konci roku také výstava 
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„Vřesová studánka“, na které se podílelo i Arcibiskupství olomoucké. Ve spolupráci s Centrem 

odborné přípravy Šumperk proběhly hned dvě akce, a to muzejní noc a dětský den.  

Spolupráce se zahraničními partnery spočívala v přípravě dvou výstav, které se budou 

konat v roce 2016. První z výstav je expozice soch sochaře Juraje Hovorky (podzim 2016, 

Výstavní síň Muzea v Šumperku) u příležitosti jeho 90. narozenin, druhá výstava je projekt 

Slovenského národného múzea v Martine s názvem „Svetom moje svetom“ – výstava  

o drátenictví (březen – červen 2016, Hollarova galerie Muzea v Šumperku).  

2.3.5. Činnost ředitelky 

Ředitelka organizace je statutárním zástupcem a současně také jediným příkazcem 

operace. Z titulu těchto funkcí zodpovídá kompletně za činnost organizace ve všech oblastech 

její činnosti. Náročnost řízení organizace je násobena existencí čtyř detašovaných zařízení, 

která jsou rozmístěna po celém území okresu Šumperk. Organizace spravuje nebo má v nájmu 

celkem šest objektů, z nichž pět je kulturními památkami. Roční obrat je kolem 

22 000 000 Kč a organizace provozuje také doplňkovou činnost.   

Rok 2015 byl prvním rokem, ve kterém příspěvkové organizace pracovaly v novém 

režimu, byly vydány nové Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 

krajem a také novelizována Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 

Olomouckým krajem. Nově byla stanovena závazná analytika a novinkou byla také 

komunikace se zřizovatelem prostřednictvím Portálu, centrální nákupy některých komodit nebo 

zpracovávání a aktualizace plánů oprav a investic. Činnost ředitelky tak byla opět zaměřena 

zejména na oblast hospodaření organizace a na ekonomické záležitosti.  V závěru roku bylo 

nutné vypořádat se také se zajištěním financování platů pro zaměstnance, neboť zákonné 

navýšení tarifních tříd nebylo ze strany zřizovatele finančně kompenzováno.  

Dalším nově sledovaným úkolem ředitele je také zabezpečení vzdělávání zaměstnanců. 

Začátkem roku 2015 byl zpracován Plán vzdělávání zaměstnanců VM a podle tohoto plánu byla 

školení rozdělena na zákonná (PO, BOZP, školení řidičů a řemeslníků –  

16 x), školení ekonomického charakteru (18 x), všichni odborní pracovníci (definice odborného 

pracovníka podle V-kultu) absolvovali alespoň jeden seminář nebo školení zejména z oblasti 

muzeologie (Demus, CES, propagace, styk s veřejností, legislativa – památkový zákon, 

autorský zákon apod.), popř. z odborné oblasti (semináře AMG, univerzit, muzeí, NIPOS apod.) 

– celkem 18 x. Vedoucí oddělení absolvovali minimálně dva semináře, z toho minimálně jeden 

odborný (14 x). Z důvodu úspor bylo uskutečněno i školení zaměstnanců vlastními odborníky 
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– MS office. Od září 2015 byl zorganizován také kurz základů angličtiny pro vedoucí 

zaměstnance a další zájemce. Absolvování seminářů bylo doloženo např. dokladem o zaplacení 

a také stručnou zprávou o obsahu semináře.  

Ředitelka VM Šumperk je předsedkyní regionální sekce AMG pro Olomoucký kraj 

a z tohoto titulu také členkou Senátu AMG. Tento orgán se sešel v roce 2015 v Národním muzeu 

v Praze 4 x a v listopadu se uskutečnil v Plzni sněm AMG, na němž bylo zvoleno nové vedení 

této organizace. Pro potřeby AMG byly připomínkovány různé materiály, zejména návrh 

nového památkového zákona, dále Státní kulturní politika a Koncepce muzejnictví a Strategie 

činnosti AMG. Poznatky a náměty, které se řeší při jednání senátu, jsou přeposílány ostatním 

členům regionální sekce s upozorněním na aktuální a důležité změny a události.  

Ředitelka se věnovala také hlavní činnosti muzea. Na začátku roku provázela 

návštěvníky unikátní výstavou Ave Maria. Byla také spoluautorkou letní prázdninové herny 

(Pojďte, děti, budeme si hrát) a výstavy „Třicetiletá válka a Šumpersko“. Spolu s odbornými 

pracovníky spolupracovala při tvorbě projektové dokumentace na reinstalaci expozice 

v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov. Zpracovala projekt na zhotovení dětského muzea, 

se kterým uspěla u Nadace ČEZ, a organizace tak získala finanční dotaci na rok 2016. Dalším 

projektem byl ojedinělý záměr 3D digitalizace sbírkových předmětů, který byl prostřednictvím 

Olomouckého kraje podán se žádostí o dotaci na Ministerstvo kultury ČR.     

Na publikační činnosti se kromě mnoha propagačních článků podílela ředitelka 

organizace článkem Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2014 (Severní Morava, sv. 101) 

a článkem o Vlastivědném muzeu v Šumperku pro publikaci Svědkové minulosti, vydanou 

Olomouckým krajem. Ředitelka organizace je také vedoucí redaktorkou sborníku Severní 

Morava. Kromě této činnosti se ředitelka věnovala opět i studentským pracím, zejména 

konzultacím při bakalářské práci na téma Benchmarking muzeí Olomouckého kraje, 

zpracovávané studentem ČZU v Praze.   

Průběžné vzdělávání bylo mimo zasedání Senátu AMG zabezpečeno účastí na 

seminářích a školeních. Odborné vzdělávání proběhlo ve dvou seminářích, jeden jednodenní, 

druhý dvoudenní, obecné manažerské předpoklady pak byly zdokonalovány na pěti 

jednodenních seminářích. Celý rok probíhalo také jazykové vzdělávání (64 lekcí německého 

jazyka a základy anglického jazyka). Doplňkovými vzdělávacími akcemi bylo absolvování 

webového semináře Projektové řízení a školení Excel a Word.   
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PhDr. Marie Gronychová je kromě již zmiňovaného členství v Senátu AMG také členem 

dozorčí rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a také čestným členem Společnosti přátel 

hradu Bouzova.    

2.4. Závěr 

Rok 2015 byl přes veškeré problémy způsobené nižším příspěvkem na provoz  

a větším administrativním zatížením rokem úspěšným. Celková návštěvnost i výnosy ze 

vstupného byly nejvyšší za posledních 8 let. I když nejvyšší tržby i návštěvnost standardně stále 

zajišťuje Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov, tak v roce 2015 se projevil trend rostoucí 

návštěvnosti zejména v Muzeu v Šumperku, ale také v ostatních menších zařízeních.  

Za rok 2015 byl dosažen hospodářský výsledek v částce vyšší než  

250 000 Kč, a to především díky vyšším výnosům ze vstupného i archeologických výzkumů.   

Navíc získala organizace dalších 524 000 Kč z dotací obcí a státu. V doplňkové činnosti (bez 

pronájmů) byla dosažena nákladová rentabilita 50 %. 

Organizace plnila všechny povinnosti vyplývající ze Zřizovací listiny, tj. získávat, 

shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti 

sbírky muzejní povahy. V roce 2015 bylo zkatalogizováno 5 480 sbírkových předmětů 

(inventárních čísel), digitalizováno bylo 3 644 kusů sbírkových předmětů a inventarizací prošlo 

23 292 sbírkových předmětů. V oblasti péče o sbírky byly vybaveny další depozitáře novým 

regálovým systémem a byly nakoupeny odvlhčovače a další potřebné vybavení depozitářů. 

Restaurováním prošlo 28 sbírkových předmětů za celkovou částku 358 350 Kč. Organizace plní 

také všechny standardy veřejných služeb dle Zřizovací listiny, tj. zveřejňuje sbírky muzejní 

povahy prostřednictvím stálých expozic (celkem 12), prostřednictvím krátkodobých výstav 

(celkem 54, z toho 32 ze sbírek muzejní povahy), ediční i publikační činností (včetně 

informačního systému s dálkovým přístupem) i pořádáním kulturně-výchovných akcí. V rámci 

standardu ekonomické dostupnosti dodržuje pravidla zlevněných, popř. volných vstupů, ve 

stanovené dny státních svátků byla zařízení zpřístupněna veřejnosti zdarma (celkem volných 

vstupů ve dnech státních svátků využilo 6 649 osob). Standard fyzické dostupnosti je dodržován 

s ohledem na charakter objektů (kulturní památky), nicméně vždy je pro imobilní přístupné 

minimálně přízemní podlaží. Zpráva o činnosti je zveřejňována na webu a ve zkrácené podobě 

i v ročence Města Šumperk a ve sborníku Severní Morava. 

Roční plán činnosti (odborná činnost, výstavy) byl splněn a v mnoha případech 

překročen (počet výstav: plán 28, skutečnost 54, přednášky vlastní: plán 9, skutečnost 31, 
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katalogizace sbírek: plán 2 000, skutečnost 5 480, digitalizace sbírek: plán 1 780, skutečnost  

3 644, inventarizace sbírek: plán 16 456, skutečnost 23 292 sbírkových předmětů). Stejně tak 

byly splněny a překročeny plánované výnosy jak ze vstupného (dosažena rekordní výše výnosů 

ze vstupného i rekordní počet návštěvníků – statistiky od roku 2007), tak z poskytnutých služeb 

i prodeje zboží. Překročeny byly také plánované výnosy z archeologických výzkumů. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku spolupracuje s obcemi a městy okresu i jinými 

kulturními institucemi na kulturních akcích. Do jiných institucí byly zapůjčeny 4 výstavy  

a zejména výstava „O včelách a lidech“ v Technickém muzeu v Brně měla velmi dobrý ohlas 

veřejnosti. Zájem ostatních institucí z celé ČR o zápůjčky autorských výstav svědčí o kvalitní 

práci zaměstnanců VM Šumperk. 

 VM Šumperk bylo kromě regionálního tisku a internetu prezentováno i v celostátních 

médiích, např. rádio Evropa 2 vysílalo upoutávku na výstavu „V čem jste se, dámy, vdávaly“. 

Dobré ráno s Českým rozhlasem věnovalo své vysílání VM Šumperk hned čtyřikrát, v České 

televizi byly reportáže v Toulavé kameře (2 x), výstavy „O včelách a lidech“, „Za dlouhých 

zimních večerů“ a „Pojďte, děti, budeme si hrát“ zaujaly dětské vysílání Tamtam na ČT:D 

 i vysílání TV Morava. Reportáž o Sanatorce odvysílala ČT Brno v pořadu Týden v regionech. 

V rámci mediální spolupráce s rádiem Haná proběhly 4 reportáže – upoutávky na akce. V tisku 

bylo uveřejněno téměř 150 informačních článků o aktivitách organizace. 

Prezentace organizace i zřizovatele probíhala i na internetu (web, facebook). Koncem 

roku 2015 byly vytvořeny nové moderní webové stránky organizace, jejichž plný provoz bude 

zahájen koncem 1. čtvrtletí roku 2016. Na webu organizace je prezentován  

i Olomoucký kraj jako zřizovatel a také jsou zde kontakty na ostatní příspěvkové organizace 

v oblasti kultury, které zřizuje Olomoucký kraj. 

VM Šumperk se snažilo i v roce 2015 ve své činnosti udržet funkci muzea a vytvořilo 

mnoho vlastních výstav, které dokonce zapůjčovalo jiným organizacím. Tato činnost byla 

úspěšná, neboť návštěvnost výstav byla rekordní. Ovšem návštěvnost stálých expozic stagnuje, 

což se projevilo zejména v klesajícím zájmu o expozici Lovecko-lesnického muzea na zámku 

Úsov. Tato expozice je již téměř 30 let stará a je nezbytně nutná její reinstalace. Právě proto 

byla vytvořena studie a projektová dokumentace včetně rozpočtu, která řeší reinstalaci části 

stálé expozice Lovecko-lesnického muzea v Úsově v druhém patře zámku, kde jsou 

prezentovány exponáty evropské fauny. Instalace je již velmi zastaralá, neatraktivní a bez 

osvětlení. S modernizací expozice (částečně nový fundus, osvětlené scény, atd.) bude spojena i 

reinstalace a repreparace některých exponátů. Projektanti (firma Rusina Frei, s. r. o, Praha) 
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respektovali původní historické vitríny a navrhli jejich repasi včetně obnovení původního 

fládrování. V dotčených expozičních prostorách bude vybudováno osvětlení (v současné době 

není toto patro osvětleno vůbec) a instalace bude doplněna interaktivními prvky. 

Silnými stránkami Vlastivědného muzea v Šumperku je vytváření autorských výstav 

s nízkými náklady, velký počet badatelských návštěv a nadstandardní péče o sbírky, což se 

projevuje jednak množstvím restaurovaných sbírkových předmětů, jednak investicemi 

věnovanými do vybavení depozitářů. Slabými stránkami jsou vyšší náklady na činnost, což 

souvisí zejména s velkým počtem zaměstnanců a provozovaných zařízení.  

 Základní činností muzea je získávání sbírkových předmětů a péče o sbírky. Přestože tato 

činnost není veřejností často vnímána, je nutné do této oblasti vždy deponovat finanční 

prostředky prioritně. VM Šumperk proto každoročně věnuje nemalé finance na restaurování 

sbírkových předmětů a také na jejich kvalitní uložení. Další důležitou činností je také činnost 

výstavní. Vytváření vlastních autorských výstav je náročné na personální zabezpečení, a to 

nejen na tzv. odborné pracovníky, ale také výstaváře, grafiky a řemeslníky. Vyšší nároky na 

počet zaměstnanců (nutná zastupitelnost) i na výši nákladů souvisejících s provozem  

a údržbou budov vyplývají také ze skutečnosti, že VM Šumperk spravuje šest objektů 

rozmístěných po celém okrese Šumperk, z toho je pět kulturních památek přístupných 

veřejnosti (údržba objektů, revize, energie, PHM, atd.). Důležitým aspektem, který limituje 

výkonnost organizace, zejména růst návštěvnosti, je absence humanitně zaměřených vysokých 

škol v regionu.  

Zásadním úkolem organizace bylo a je udržet všechny funkce muzea jako paměťové 

instituce, což bude jistě velmi významné i při chystané kategorizaci muzeí a jejich zařazení do 

Registru muzeí a galerií, jak to předpokládá Koncepce rozvoje muzejnictví na období 2015 – 

2020. Registr by měl pomoci k tomu, aby veřejnost snadno odlišila muzea, která odborně tvoří, 

uchovávají, spravují a využívají sbírky ve veřejném zájmu a poskytují standardizované služby, 

od institucí, které jsou „muzei“ pouze podle názvu. Pak by muzea nemusela soupeřit s těmito 

quasi muzei o přízeň návštěvníků a mohla se mnohem víc věnovat muzejní činnosti.  

 

                                                                                            PhDr. Marie Gronychová 

                                                                          ředitelka VM v Šumperku 
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 Odborná činnost - přehled 

l Sbírky  

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

a další práce byly 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 dle Strategie 

sbírkotvorné činnosti.  

1.1 Evidence sbírek 

1.1.1 Chronologická evidence sbírek 

1.1.1.2 Vlastní sbírkotvorná činnost systematická – 342 př. č., 938 ks věcí movitých 

1.1.1.4 Volné nákupy – 14 př. č., 36 ks věcí movitých 

1.1.1.5 Dary – 69 př. č., 118 ks věcí movitých 

1.1.1.6 Převody – 0 př. č., 0 ks  věcí movitých 

1.1.1.7 Staré sbírky – 8 př. č., 8 ks věcí movitých                

Sbírka šumperského muzea – celkem – 328 př. č., 816 ks věcí movitých, (757 sbírkových 

předmětů)  

Z toho společenské vědy – 273 př. č., 613 ks věcí movitých (554 sbírkových předmětů) – a přírodní vědy 

55 př. č., 203 sbírkových předmětů 

 Podsbírka historická – 265 př. č., 557 ks věcí movitých, (498 sbírkových předmětů). 

 Podsbírka archeologická celkem 8 př. čísel, 56 sbírkových předmětů 

 Podsbírka geologická celkem 33 př. čísel, 33 sbírkových předmětů 

 Podsbírka botanická celkem 2 př. č., 150 sbírkových předmětů 

 Podsbírka zoologická celkem 20 př. č., 20 sbírkové předměty 

Vlastní sběr systematický – 271 př. č., 741 ks, volné nákupy – 13 př. č., 8 ks, dary – 62 př. č., 49 ks 

Sbírka mohelnického muzea – celkem 28 př. č., 116 ks věcí movitých, 116 sbírkových předmětů 

 Podsbírka historická – 16 př. č., 31 ks věcí movitých, 31 sbírkových předmětů 

 Podsbírka archeologická – 12 př. č., 85 ks věcí movitých  
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Vlastní sběr systematický – 19 př. č., 107 ks , koupě – 2 př. č., 2 ks, staré sbírky - 7 př. č., 7 ks 

Sbírka zábřežského muzea – celkem 63 př. č., 138  ks věcí movitých, 138 sbírkových předmětů  

Vlastní sbírková činnost systematická – 40 př. č., 78 ks, volné nákupy – 2 př. č., 3 ks, dary – 20 

př. č., 56 ks, staré sbírky 1 př. č., 1 ks 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích – celkem 10 př. č., 26 ks věcí movitých, 26 sbírkových předmětů 

Vlastní sbírková činnost systematická – 8 př. č., 8 ks, volné nákupy – 2 př. č., 18 ks  

Sbírka PAK v Lošticích – celkem 3 př. č., 3 ks věcí movitých, 3 sbírkové předměty 

Vlastní sbírková činnost systematická – 3 př. č., 3 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově - 1 př. č., 1 ks věcí movitých, 1 sbírkový předmět 

Vlastní sbírková činnost systematická – 1 př. č., 1 ks 

VM v Šumperku za rok 2015 celkem - 433 př. č., 1 100 ks věcí movitých  předmětů, 1 041 ks sbírkových 

předmětů 

Z toho: 

 společenské vědy – 378 př. č., 897 ks věcí movitých  

 přírodní vědy – 55 př. č., 203 ks věcí movitých 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost 

Pravidelná jednání – 4x za rok, dle Směrnice ředitele VM v Šumperku 2/2003 – Stanovy PSSČ, 

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

Celková částka na nákup sbírkových předmětů – 47 034 Kč. 

Sbírkotvorná činnost probíhala dle plánovaných úkolů pro rok 2015 v souladu se Zřizovací listinou a se 

Strategií sbírkotvorné činnosti VM v Šumperku.  K  31. 12. 2015 byla provedena kontrola zápisů do 

přírůstkových knih. 

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.  

Sbírka šumperského muzea – 4 709 sbírkových předmětů (inv. č.) 

 Podsbírka historická - 465 sbírkových předmětů  
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Kirkosová – 174 sbírkových předmětů 

Kudelová – 128 sbírkových předmětů 

Filipová – 113 sbírkových předmětů 

Doubravský – 50 sbírkových předmětů 

 Podsbírka archeologická – 3 940 sbírkových předmětů 

Halama – 183 sbírkových předmětů 

Tomešová – 3 757 sbírkových předmětů 

 Podsbírka botanická – 268 sbírkových předmětů 

 Podsbírka zoologická – 2 sbírkové předměty 

 Podsbírka geologická – 34 sbírkových předmětů 

Sbírka mohelnického muzea – 701 sbírkových předmětů (inv. č.)  

 Podsbírka historická – 17 sbírkových předmětů 

Žouželka – 11 sbírkových předmětů  

Doubravský – 3 sbírkové předměty 

Janíčková – 2 sbírkové předměty 

Kirkosová – 1 sbírkový předmět 

 Podsbírka archeologická – 684 sbírkových předmětů  

Halama – 426 sbírkových předmětů 

Tomešová – 258 sbírkových předmětů 

Sbírka zábřežského muzea – 53 sbírkových předmětů (inv. č.) 

Tempírová – 33 sbírkových předmětů  

Kirkosová – 2 sbírkové předměty 

Kudelová – 18 sbírkových předmětů 

Sbírka PAK v Lošticích – 5 sbírkových předmětů (inv. č.) 

Janíčková – 5 sbírkových předmětů 
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Sbírka Havelkova muzea v Lošticích – 11 sbírkových předmětů (inv .č.)  

Janíčková – 11 sbírkových předmětů 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově – 1 sbírkových předmětů (inv.č.) 

Kudelová – 1 sbírkový předmět (inv.č.) 

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo v systematické evidenci v roce 2015 zpracováno celkem  

 5 480 sbírkových předmětů.         

1.2 Inventarizace sbírek 

Ve všech sbírkách a podsbírkách Vlastivědného muzea probíhala inventarizace podle plánu 

činnosti VM a v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, 

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

Sbírky byly inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin v systematické 

evidenci, nebo podle inventárních čísel vzestupně. V souladu s novelizací vyhlášky MK  

č. 275/2000 Sb., kdy se novou inventarizační jednotkou stal sbírkový předmět, nikoli věc 

movitá, jsou ve zprávě uvedeny počty sbírkových předmětů, nikoli počty věcí movitých.  

Ve sbírce Lovecko-lesnického muzea v Úsově, podsbírce historické byla provedena předávací 

inventarizace sbírek uložených v depozitáři v Šumperku dle Příkazu ředitelky VM č. 2/2015.   

Sbírka šumperského muzea – VMŠ/002-04-11/071002 

 Podsbírka historická  

3 298 sbírkových předmětů                                          Vepřková, Kudelová, Petrášová, Halama  

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce historické celkem zinventarizováno 3 

298 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 32 184 předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka jiná – současnost 

433 sbírkových předmětů                                                          Vepřková, Petrášová, Kirkosová 

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce jiné – současnost celkem zinventarizováno 

433 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 4 271 sbírkových předmětů 

v podsbírce. 
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 Podsbírka archeologická 

6 859 sbírkových předmětů             Halama, Tomešová, Kudelová  

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce archeologické celkem zinventarizováno  

6 859 sbírkových předmětů, tj. cca 40 % z celkového počtu 16 980 sbírkových předmětů 

v podsbírce. 

 Podsbírka botanická  

857 sbírkových předmětů                                                           Zmrhalová, Dvořák, Tempírová  

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce botanické celkem zinventarizováno 857 sbírkových 

předmětů, tj. cca 9 % z celkového počtu 9 176 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka geologická 

689 sbírkových předmětů            Dvořák, Zmrhalová, Petrášová 

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce geologické celkem zinventarizováno 

689 sbírkových předmětů, tj. cca 11 % z celkového počtu 6 020 sbírkových předmětů 

v podsbírce. 

 Podsbírka zoologická 

344 sbírkových předmětů                    Dvořák, Zmrhalová, Petrášová 

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce zoologické celkem zinventarizováno 

344 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 3 212 sbírkových předmětů 

v podsbírce. 

Celkem ve sbírce šumperského muzea zinventarizováno 12 480 sbírkových předmětů, tj. cca 

17 % z celkového počtu 71 843 ks sbírkových předmětů ve sbírce. 

Sbírka zábřežského muzea – SMZ/002-04-11/075002 

 Podsbírka historická  

1 147 sbírkových předmětů              Tempírová, Janíčková, Kirkosová 

Ve sbírce zábřežského muzea celkem zinventarizováno 1 147 sbírkových předmětů, tj. celkem 

cca 10 % z celkového počtu 11 132 sbírkových předmětů ve sbírce. 

Sbírka PAK v Lošticích – PKL/002-04-11/072002 

 Podsbírka výtvarná  
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272 sbírkových předmětů       Janíčková, Kirkosová, Tempírová 

Ve sbírce PAK v Lošticích celkem zinventarizováno 272 sbírkových předmětů, tj. cca 12 % 

z celkového počtu 2 171 sbírkových předmětů ve sbírce. 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích – SHL/002-04-11/073002 

 Podsbírka historická  

531 sbírkových předmětů     Janíčková, Doubravský, Kirkosová 

Ve sbírce HM v Lošticích celkem zinventarizováno 531 sbírkových předmětů, tj. celkem cca 10 % 

z celkového počtu 5 118 ks sbírkových předmětů ve sbírce. 

Sbírka mohelnického muzea – SMO/002-04-11/073002 

 Podsbírka historická  

746 sbírkových předmětů      Janíčková, Kudelová, Doubravský  

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce historické celkem zinventarizováno 746 sbírkových 

předmětů, tj. cca 11 % z celkového počtu 6 937 sbírkových předmětů ve sbírce. 

 Podsbírka archeologická  

7 096 sbírkových předmětů          Tomešová, Kudelová, Vepřková 

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce archeologické celkem zinventarizováno 

7 096 sbírkových předmětů, tj. cca 15 % z celkového počtu 48 480 sbírkových předmětů 

ve sbírce. 

Celkem ve sbírce mohelnického muzea zinventarizováno 7 842 sbírkových předmětů, tj. cca 

14 % z celkového počtu 55 417 kusů.  

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově – SMÚ/002-04-11/076002 

 Podsbírka historická  

706 sbírkových předmětů       Doubravský, Kudelová, Kirkosová 

Předávací inventarizace sbírek uložených v depozitáři v Šumperku, dle Příkazu ředitelky VM 

č. 2/2015. Ve sbírce Lovecko-lesnického muzea v Úsově - podsbírce historické celkem 

zinventarizováno 706 sbírkových předmětů, tj. cca 56 % z celkového počtu 1 248 ks sbírkových 

předmětů ve sbírce. 
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 Podsbírka zoologická  

228 sbírkových předmětů                        Dvořák, Zmrhalová, Třísková 

Ve sbírce Lovecko-lesnického muzea v Úsově – podsbírce zoologické celkem zinventarizováno 

228 sbírkových předmětů, tj. cca 12 % z celkového počtu 1 879 sbírkových předmětů ve sbírce. 

 Podsbírka botanická  

36 sbírkových předmětů                                                               Zmrhalová, Třísková, Drtilová 

Ve sbírce Lovecko-lesnického muzea v Úsově – podsbírce botanické celkem zinventarizováno 

36 sbírkových předmětů, tj. cca 14 % z celkového počtu 255 sbírkových předmětů ve sbírce. 

 Podsbírka geologická  

50 sbírkových předmětů                        Dvořák, Třísková, Zmrhalová 

Ve sbírce Lovecko-lesnického muzea v Úsově – podsbírce geologické celkem zinventarizováno 

50 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 460 ks sbírkových předmětů ve sbírce. 

Celkem ve sbírce zinventarizováno 1 020 sbírkových předmětů, tj. cca 26 % z celkového počtu 

3 842 ks sbírkových předmětů ve sbírce. 

SUMÁŘ: 

Sbírka šumperského muzea – 12 480 sbírkových předmětů, tj. 17 % 

 Podsbírka historická – 3 298 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka jiná – současnost – 433 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka archeologická – 6 859 sbírkových předmětů, tj. 40 % 

 Podsbírka botanická – 857 sbírkových předmětů, tj. 9 % 

 Podsbírka zoologická – 344 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka geologická – 689 sbírkových předmětů, tj. cca 11 % 

Sbírka zábřežského muzea – 1 147 sbírkových předmětů, tj. celkem 10 % 

Sbírka PAK v Lošticích – 272 sbírkových předmětů, tj. celkem 12 % 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích – 531  ks sbírkových předmětů, tj. celkem 10 %  

Sbírka mohelnického muzea – 7 842 sbírkových předmětů, tj. 14 % 

 Podsbírka historická – 746 sbírkových předmětů, tj. celkem 11 % 



40 

 

 Podsbírka archeologická – 7 096 sbírkových předmětů, tj. celkem 15 % 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově – 1 020 sbírkových předmětů, tj. celkem cca 26 % 

 Podsbírka geologická – 50 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka botanická – 36 sbírkových předmětů, tj. celkem 14 % 

 Podsbírka zoologická – 228 sbírkových předmětů, tj. celkem 12 %  

 Podsbírka historická – 706 sbírkových předmětů, tj. celkem 56 %                                                                                                                            

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo inventarizováno celkem 23 292 sbírkových předmětů, tj. cca 

16 % z celkového počtu 149 525 sbírkových předmětů. 

1.2.1 Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence 

sbírkových předmětů DEMUS 

Sbírka šumperského muzea – nové přírůstky 4 709 ks, přepis 859 ks, kontrola a doplnění 

karet 544 ks – celkem 6 112 katalog. karet 

 Podsbírka historická – nové přírůstky 465 ks, přepis 209 ks – celkem 674 katalog. karet 

 Podsbírka archeologická – nové přírůstky 3940 ks, kontrola a doplnění karet od Archaia 

Olomouc 544 ks – celkem 4 484 katalog. karet 

 Podsbírka botanická – nové přírůstky 268 ks, přepis 250 ks – celkem 518 katalog. karet 

 Podsbírka zoologická – nové přírůstky 2 ks, přepis 200 ks – celkem 202 katalog. karet 

 Podsbírka geologická – nové přírůstky 34 ks, přepis 200 ks – celkem 234 katalog. karet 

Sbírka mohelnického muzea – nové přírůstky 701 ks, přepis 719 ks, oprava a doplnění karet 

317 ks – celkem 1 737 katalog. karet 

 Podsbírka historická – nové přírůstky 17 ks, přepis 302 ks  - celkem 319 katalog. karet  

 Podsbírka archeologická – nové přírůstky 684 ks, zpracování systematické evidence 

starých sbírek 417 ks, kontrola a doplnění karet od Archaia Olomouc 317 ks – celkem 

1 418 katalog. karet 

Sbírka zábřežského muzea – nové přírůstky 53 ks, přepis 873 ks – celkem 926

 katalogizačních karet 

Sbírka PAK v Lošticích  
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 nové přírůstky 5 ks (přepis dokončen) 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích  

 Podsbírka historická – nové přírůstky 11 ks (přepis dokončen) 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická – nové přírůstky 1 ks, přepis 251 ks – celkem 252 katalog. karet 

Ve sbírkách VM v Šumperku za rok 2015 zaevidováno v programu DEMUS celkem 9 043 

katalogizačních karet, z toho 5 480 ks nových přírůstků, přepsáno 2 702 ks katalogizačních 

karet, zkontrolováno a doplněno 861 ks katalogizačních karet. 

1.2.2 Digitalizace sbírkových předmětů 

Sbírka šumperského muzea – 2 323 ks věcí movitých ve sbírce 

 Podsbírka historická – celkem 1 563 ks 

 Podsbírka archeologická – 111 ks 

 Podsbírka zoologická – 152 ks 

 Podsbírka geologická – 150 ks 

 Podsbírka botanická – 186 ks 

 Podsbírka jiná – současnost – 161 ks 

Sbírka mohelnického muzea – 456 ks 

 Podsbírka historická – 139 ks 

 Podsbírka archeologická – 317 ks 

Sbírka zábřežského muzea – 321  ks 

Sbírka PAK v Lošticích – 73  ks 

Sbírka HM v Lošticích – 89  ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově – 382  ks 

 Podsbírka archeologická – 64 ks 

 Podsbírka historická – 75 ks 

 Podsbírka geologická – 135 ks 
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 Podsbírka zoologická – 48 ks 

 Podsbírka botanická – 60 ks 

Celkem za VM digitalizováno 3 644 ks věcí movitých ze sbírek (plán 1 780 ks). 

1.3 Restaurování a konzervace  

1.3.1 Základní ošetření   

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická – vybrané předměty zapsané v této podsbírce – 214 ks 

 Podsbírka archeologická – vybrané předměty archeologické povahy zapsané v této 

podsbírce – 229 ks 

 Podsbírka zoologicko-geologická – vybrané předměty zapsané v této podsbírce – 51 ks 

 Podsbírka botanická – vybrané předměty zapsané v této podsbírce – 215 ks 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka archeologická – vybrané předměty zapsané v této podsbírce – 131 ks 

 Podsbírka historická – vybrané předměty zapsané v této podsbírce – 52 ks 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická – vybrané předměty zapsané v této podsbírce – 31 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

Vybrané předměty zapsané v této sbírce – 32 ks 

Celkem bylo ve VM Šumperk ošetřeno 955 ks předmětů. 

1.3.2 Desinfekce sbírek  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická – 800 ks 

 Podsbírka botanická – 28 000 ks 

 Podsbírka zoologická – 24 000 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická – 400 ks 
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Sbírka HM a PAK v Lošticích  

 Podsbírky výtvarná a historická – 200 ks 

Sbírka mohelnického muzea  

 Podsbírka historická – 200 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka zoologická – 7 000 ks 

Desinfekcí prošlo celkem 60 600 kusů sbírkových předmětů. 

1.3.3 Zásadní ošetření 

Celkem 1 459 ks, z toho 28 ks externě za cenu 358 350 Kč (z toho dotace z MK ČR z programu 

ISO 32 000Kč). 

1.3.3.1 Konzervace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická – 211 ks 

 Podsbírka archeologická – 89 ks                                                                                                            

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická – 31 ks 

 Podsbírka archeologická – 49 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická – 25 ks  

Celkem bylo konzervováno 405 kusů sbírkových předmětů.          

1.3.3.2 Rekonzervace  

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická – 217 ks 

 Podsbírka archeologická – 332 ks                                                                                

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická – sbírka zbraní a militární – 88 ks                                                  
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 Podsbírka archeologická – nádoby z pohřebiště Moravičany – 132 ks          

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická – vybrané předměty z podsbírky – 27 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická – pravidelná roční rekonzervace zbraní v expozici Úsov – 80 ks 

Celkem bylo rekonzervováno 876 kusů sbírkových předmětů. 

1.3.3.3 Restaurování  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   

o Čepce H 1101, H 1105, H 1108, H 1109, H 1111, H 1116, H 1118, H 1119, H 1407,  

H 1409, H 1452, H 28938 – ( 97 650 Kč), restaurátorka M. Motyková 

o Barokní nástavba H 19436, křesla H 32 667, H 32668 – ( 86 000 Kč), restaurátorka Z. 

Špačková 

o I. etapa restaurování orchestrionu H 24 949 – ( 20 000 Kč), restaurátor R. Janoušek 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická     

o Kabátek H 8135 – (4 700 Kč) restaurátorka M. Motyková 

o Rohová skříňka H 7445, taburetka H 9547 – (26 000 Kč) restaurátorka Z. 

Špačková 

Sbírka Památníku Adolfa Kašpara 

 Podsbírka výtvarná     

o Původní práce, kresby, malba a grafika – celkem 7 ks ze stálé expozice PAK – AK 386, 

AK 12, AK 16, AK 938, AK 1882, AK 1932/1, AK 1932/3 – (20 000 Kč), restaurátor 

M. Kostlán, DiS. 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea 

 Podsbírka historická   
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o Rohová vitrína HÚ 1166 – (65 000 Kč), restaurátorka Z. Špačková, s přispěním MK 

ČR z programu ISO – (32 000 Kč) 

o  Klekátko HÚ 343 – (39 000 Kč), restaurátorka Z. Špačková  

Externě bylo restaurováno 28 kusů sbírkových předmětů v celkové částce 358 350 Kč (z toho dotace MK 

ČR z programu ISO 32 000 Kč). 

1.3.3.4 Preparace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka botanická 

o preparace vlastních přírůstků – 150 ks     

Celkem preparováno 150 kusů.                                                                         

Celkem bylo ošetřeno ve VM Šumperk 63 014 ks sbírkových předmětů, z toho 28 externě.   

1.4 Práce se sbírkami  

 Pravidelné sledování a klimatické záznamy režimu v depozitářích – podle Směrnice 

ředitelky č. 2/2014 – Depozitární řád VM v Šumperku.  

 Vedení záznamů o vstupech do depozitářů – dle Směrnice ředitele č. 6/2008 – 

Badatelský řád VM v Šumperku, průběžně. 

 Vedení přírůstkových knih. 

 Zpracování žádostí o změny v CESu, vedení agendy k CES pro všechny sbírky. 

 Práce se sbírkami podle Směrnice ředitele č. 6/2008 - Badatelský řád VM v Šumperku 

a Směrnice č. 2/2014 – Depozitární řád. 

 Zajištění vazby evidenčních karet. 

 Úklid v depozitářích a v regálech; přestěhování etnografických sbírek a zpracování 

nových lokací po montáži nového regálového systému v depozitáři sbírky šumperského 

muzea, podsbírky historické v budově tzv. „kovárny“; inventarizace, lokace, označení 

nově získaných sbírkových předmětů; spolupráce na digitalizaci sbírkových předmětů; 

vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů; spolupráce 

s konzervátorem na základním ošetření sbírky; doplnění konzervačních tekutin do 

formalínových a lihových preparátů u podsbírky zoologické. 
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1.5 Centrální evidence sbírek (CES) 

1.5.1 Zařazení do sbírky  

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zařazeno 460 evidenčních čísel – 484 ks 

 Podsbírka botanická – celkem byla do CES zařazena 3 přírůstková čísla – 519 ks  

 Podsbírka geologická – celkem bylo do CES zařazeno 33 evidenčních čísel – 33 ks 

 Podsbírka archeologická – celkem bylo do CES zařazeno 16 přírůstkových čísel – cca 

114 ks a 698 evidenčních čísel – 1 957 ks 

Sbírka šumperského muzea celkem – zařazeno do CES bylo 19 přírůstkových čísel – 633 ks 

předmětů, 1 191 evidenčních čísel – 2 474 ks předmětů. 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zapsáno 155 evidenčních čísel – 158 ks 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zapsáno 31 evidenčních čísel – 31 ks 

Sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 

 Podsbírka výtvarné umění – celkem bylo do CES zapsáno 7 evidenčních čísel – 7 ks 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická – celkem do CES zapsáno 49 evidenčních čísel – 49 ks 

 Podsbírka archeologická – celkem do CES zapsáno 31 přírůstkových čísel –   

2 084 ks a 3 167 evidenčních čísel – 10 110 ks 

Sbírka mohelnického muzea celkem – 31 přír. čísel – 2 084 ks a 3 216 evidenčních čísel –  

10 159 ks. 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zapsáno 8 evidenčních čísel – 8 ks 

VM v Šumperku zapsalo do CES v roce 2015 celkem – 2 717 ks předmětů zapsaných pod 50 

přírůstkovými čísly a 12 837 ks předmětů zapsaných pod 4 608 evidenčními čísly. 

1.5.2 Vyřazení ze sbírky 
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Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická – vyřazeno 6 evidenčních čísel, 5 ks 

 Podsbírka jiná – současnost: vyřazeny 3 evidenční čísla, 3 ks 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická – vyřazeno 4 evidenční čísla, 4 ks 

Sbírka mohelnického muzea v Mohelnici 

 Podsbírka historická – vyřazeno 15 evidenčních čísel, 24 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická – vyřazeno 1 evidenční číslo, 1 ks 

VM v Šumperku vyřadilo v roce 2015 celkem 29 sbírkových předmětů (37 ks věcí movitých). 

Žádosti o zapsání sbírek do CES byly zaslány 2 x do roka (dne 11. 5. 2015 a 10. 11. 2015) 

v řádném termínu a změny provedené v CES byly Ministerstvem kultury potvrzené (dne 

5. 8. 2015 a 8. 12. 2015). 

1.6 Nájem a výpůjčky 

1.6.1. Nájem 

 Krátkodobé nájemní smlouvy – 30 evid. č., 30 ks (Vistafilm s.r.o., Šumperk a Sirena 

film, s.r.o., Praha). 

Celkem VM Šumperk zapůjčilo na nájemní smlouvu 30 kusů sbírkových předmětů. 

1.6.2 Výpůjčky (VM si vypůjčilo) 

 Dlouhodobé smlouvy – 45 evid. č., 44 ks  (Město Šumperk, NPÚ – zámek Velké 

Losiny, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Slezské muzeum Opava, Vlastivědné muzeum 

v Olomouci, farnost Maletín, farnost Mohelnice, obec Velké Losiny, obec Mírov). 

 Krátkodobé smlouvy – 168 evid. č., 205 ks (Vlastivědné muzeum v Olomouci, VM 

Jesenicka, Město Šumperk – klášterní kostel, Dubická včela, Arcibiskupství olomoucké, 

Státní hrad Pernštejn, zámek Velké Losiny, zámek Jánský Vrch, Muzeum Bojkovska, 

farnosti: Staré Město p. Sněžníkem, Bohdíkov, Velké Losiny, Branná, Tatenice, Úsov, 

Jedlí). 
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Celkem si VM Šumperk vypůjčilo 249 kusů předmětů. 

1.6.3. zápůjčky (VM zapůjčilo)  

 Dlouhodobé smlouvy – 432 evid. čísel, 545 ks (Město Šumperk, Vlastivědné muzeum 

Olomouc, Vlastivědné muzeum Jesenicka, NPÚ – zámek Velké Losiny, zámek Jánský 

vrch v Javorníku, zámek Šternberk, Město Staré Město p. Sněžníkem, Pivovarské 

muzeum Hanušovice, Muzeum silnic ve Vikýřovicích, obec Malá Morava, obec Police, 

Archeologický ústav Brno, NZM Ohrada Hluboká) 

 Krátkodobé smlouvy – 420 evid. č., 1 994 ks (Státní archiv Šumperk, Obecní úřad 

Rohle, Muzeum silnic Vikýřovice, Krkonošské muzeum Vrchlabí, Muzeum v Bruntále, 

Jihočeská univerzita České Budějovice, MUFF – odd. archeologie Brno, Archeologické 

centrum Olomouc, Muzeum Kroměřížska, SZM Opava, Opavská kulturní organizace, 

Státní hrad Šternberk, Ústav botaniky a zoologie Brno, Vlastivědné muzeum Olomouc, 

Technické muzeum Brno). 

Celkem zapůjčeno z VM – 852 evid. č., 2 539 ks.  

Ostatní výpůjčky nesbírkových předmětů na výstavy a do expozic: 

Dlouhodobé a krátkodobé zápůjčky do VM a zařízení – 397 ks předmětů (ak. malíř L. Bartoš, 

Střední odborné učiliště lesnické Šternberk, Střední škola v Hranicích, p. Cygrýdová, Mgr. 

Karla Mornstein-Zierotinová) 

1.7 Depozitáře  

1.7.2 Adaptované depozitáře – stávající depozitáře  

Sbírka šumperského muzea – podsbírky historická, archeologická, zoologická, botanická, geologická, 

současnost – 25 místností, Pavlínin dvůr – depozitáře historie, zbraně (2 místnosti), výtvarné a užité umění 

(1 místnost), robotárna – geologie, botanika a zoologie (4 místnosti), historie (6 místnosti), etnografie – 

kovárna (5 místností), výtvarné a užité umění, archeologie – kobky (7 místností).  

Plocha: robotárna – 957 m2, Pavlínin dvůr – 243,5 m2. Úložná plocha: robotárna – 1140 m2, 

Pavlínin dvůr – 437 m2.  

 

Sbírka mohelnického muzea 
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 Podsbírka archeologická – 4 místnosti v mohelnickém muzeu; plocha – 81,3 m2, úložná plocha – 

301,5 m2 

 Podsbírka historická – 2 místnosti v budově robotárny; plocha – 100,6 m2, úložná plocha – 342 m2 

Celkem: plocha – 181,9 m2, úložná plocha – 643,5 m2. 

Sbírka zábřežského muzea – 2 místnosti – robotárna Šumperk. Plocha – 207, 8 m2, úložná plocha – 

471 m2.   

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích – 1 místnost – robotárna.  Plocha – 42,5 m2, úložná plocha – 

118,5 m2 

Sbírka Památníku A. Kašpara v Lošticích – 2 místnosti – 1 místnost v budově PAK Loštice,  

1 místnost robotárna. Plocha – 28 m2, úložná plocha – 88 m2. 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově – 5 místností – 1 místnost v budově robotárny v Šumperku 

(podsbírka historická) a 4 místnosti na zámku v Úsově (podsbírka botanická, geologická  

a zoologická). 

Robotárna depozitář M5: plocha – 56,4 m2, úložná plocha – 162,1 m2. 

Zámek Úsov depozitáře: plocha – 185 m2, úložná plocha – 301,5 m2.  

Celkem: plocha – 242 m2, úložná plocha – 463,6 m2. 

Změny oproti roku 2014: 

Sbírka šumperského muzea 

Podsbírka historická – nové regály 2 ks – kombinace zásuvkových a policových regálů, 

uzavíratelné s protiprašnou úpravou - zvýšení úložné plochy o 45 m2. 

SUMÁŘ:  

VM v Šumperku: počet celkem – 41 místností. 

Plocha celkem – 1 903 m2, úložná plocha celkem – 3 362 m2.  

 

 

 

1.7.3 Aktuální potřeba  
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Dokončení regálového systému v  depozitáři šumperského muzea, podsbírky historické 

v budově tzv. kovárny a lovecko-lesnického muzea na robotárně doplnit o regály s protiprašnou 

úpravou.  

1.8.1 Předměty v účetní evidenci se vztahem ke sbírkám  

1.8.1.1 Faksimile – 0 ks  

1.8.1.2 Modely – 0 ks  

1.8.1.3 Figuríny – 0 ks  

1.8.1.4 Jiné  

1.8.2. Předměty v doprovodné evidenci dokumentace sbírek  

1.8.2.1 Srovnávací soubory – 13 čísel, 13 ks (sbírka šumperského muzea) 

1.8.2.2 Zvukové nahrávky -  0 ks 

1.8.2.3 Jiné  

1.8.3 Předměty s evidencí podle samostatných předpisů  

1.8.3.1 Knihovna – Petrášová 

 Zkatalogizováno a zaevidováno celkem 85 knižních titulů, přírůstková čísla 13.950 – 

14.034 (viz Seznam přírůstků za rok 2015). 

 Počítačové zpracování kartotéky – celkem 300 titulů. Přepis knih do programu Verbis, 

přímé uložení na serveru Městské knihovny v Šumperku. 

 Vazba novin a časopis za rok 2015, provedena katalogizace těchto periodik. 

 Evidence a cirkulace periodik. 

 Zajištění meziknihovní výpůjční služby, vyřízeno 25 výpůjček – z Vědecké knihovny 

v Olomouci, Národní lékařské knihovny v Praze, Knihovny Kroměřížska v Kroměříži, 

Moravské zemské knihovny v Brně. 

 Obsluha a údržba kopírovacího stroje. 

 Distribuce vlastních tisků a ostatních předmětů přijatých do komisního prodeje. Zasílání 

povinného výtisku a nabídkové povinnosti dle zákona č. 37/1995 Sb., přidělování ISBN 

(Severní Morava sv. 101, Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava  

76 – 100). 
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 Expedice sborníku Severní Morava sv. 101 a Bibliografie vlastivědného sborníku  

76 – 100 stálým odběratelům. 

 Výstřižková služba publikovaných článků o muzejních akcích, výstavách apod. (viz 

příloha Seznam publikovaných článků VM v Šumperku za rok 2015). 

 Dle Směrnice č. 8/2008 Knihovní řád Knihovny Vlastivědného muzea v Šumperku 

provedena inventura knih půjčených zaměstnancům muzea, kde nebyla zjištěna žádná 

ztráta. 

 Čtvrtletní vyhodnocení hospodárnosti dle směrnice č. 4/2012 v muzejní knihovně. 

Sledování rozpočtu vzhledem k nákupu odborné literatury, předplatného novin  

a periodik. Ke konci roku vypracování zprávy o prověření, seznam odebíraného tisku a 

nakoupené literatury. K založení se odevzdává u sekretářky VM. 

1.8.3.2 Archiv – Vepřková 

 Evidence písemností a projektů ve spisovně a stavebním archívu. 

 Zapůjčování stavební dokumentace pro opravy v areálu muzea, výstavy a různých dokumentů a 

evidenčních karet sbírkových předmětů ze spisovny. 

1.8.3.3 Fotoarchiv – Petrášová 

 Digitalizace sbírkových předmětů (ve spolupráci s kurátory sbírkových fondů). 

 Fotografická dokumentace akcí organizovaných VM. 

 Zapůjčování fotografií, negativů ad., skenování a tisk různých materiálů na barevné 

tiskárně – dle potřeb odborných pracovníků a výstavního oddělení.    

Celkem bylo poskytnuto na základě licenčních smluv 344 digitálních obrazových záznamů 

sbírkových předmětů, což je 522 digitálních záznamů věcí movitých. 

1.8.3.4 Videokazety  

Za rok 2015 nepřibyly nové videokazety.  

Celkem je v evidenci 25 videokazet vlastních a 54 převzatých.  

 

1.8.3.5 Elektronické nosiče  
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Zpracovávání a evidence CD a DVD nosičů vlastních a převzatých. 

 CD převzaté – 0 ks 

 CD vlastní – 0 ks 

 DVD převzaté –  9/2015 – 10/2015 – Grafika žáků Mařákovy školy 2015, diplomová práce Bc. 

Simony Čížkové a Libina: Pamětihodnosti z muzejního fotoarchivu – 2 ks 

 DVD vlastní –  166/2015 – 176/2015 – vlastní digitalizace sbírkových předmětů a dokumentace 

prezentovaných sbírek – 11 ks 

Celkem je v evidenci 95 ks CD a 176 ks DVD, v roce 2015 přibylo 11 ks DVD.  
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2 Vědeckovýzkumná činnost  

2.1 Interní úkoly  

2.1.1 Vlastní nebo vedoucí výzkumu  

Výtvarní umělci regionu  

Řešitel: L.  Kirkosová  

Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci ve VM v Šumperku. 

Doplňování dalších umělců, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu  

a aktualizace již vyhotovených medailonů, dokumentace výtvarných aktivit v regionu, příprava 

výstav „Jesenická krajina“ (pracovní název) a „Juraj Hovorka“ na rok 2016 a publikovaní 

vlastivědné zajímavosti. 

 Výstava – Jesenická krajina – příprava 2015 

 Výstava – Juraj Hovorka – příprava 2015, realizace 2016 + článek do sborníku Severní 

Morava 2016 

 Vlastivědná zajímavost na webu muzea – Dílo Zdeňka Sklenáře (1910–1986) ve 

sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku (zveřejněno 12. 10. 2015) 

Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 

Řešitel: L. Kirkosová 

Mapování a postupné vyhodnocování barokního umění na Šumpersku, Zábřežsku  

a Mohelnicku. V roce 2015 bylo zdokumentováno barokní malířství v Šumperku (výstupem 

populárně-vědecký článek a vytvoření soupisu barokních malířských realizací v Šumperku – 

soupis rozšířen na přípravu publikace s pracovním názvem „Bývalý klášterní kostel Zvěstování 

P. Marie v Šumperku“).  

 Článek – Kirkosová, L.: Pozdně barokní nástropní malby v kostele sv. Jana Křtitele 

v Šumperku. Severní Morava 101, 2015, s. 37 – 41. 

 Příprava publikace s pracovním názvem „Bývalý klášterní kostel Zvěstování P. Marie 

v Šumperku“. 

 Podrobnější texty (týkající se barokního umění) do stálé expozice – Madona 

Ochranitelka, Stětí sv. Barbory 
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Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku 

Řešitel: J. Halama 

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

pro kratší období. 

a) obecně k pravěku okr. Šumperk – výstupy: 

 Odborný seminář: referát na archeolog. semináři Přehledy výzkumů na Moravě (M 

Brno, 04/2015) – prezentace záchranných výzkumů v r. 2014 v Dubicku. 

 Výstava: archeologická část výstavy Šperkovnice šumperského muzea (03-06/2015) – 

prezentace starých a zejména nových nálezů, získaných především z detektorových 

prospekcí. 

 Publikační výstupy: populárně-vědný článek Proč byl v zemi ukryt pravěký poklad 

bronzových šperků? (sborník Severní Morava č. 101/2015); populárně-vědný článek 

Měděná sekera pravěkého stáří z Velkých Losin a s ní spojené záhady (sborník Podesní, 

2015); několik kratších článků k některým archeologickým akcím v regionu z r. 2014 – 

do časopisu ARÚ Brno – Přehled výzkumů; populárně-vědný článek Nalezen unikátní 

pravěký poklad (web VM). 

b) vybraný dílčí úkol na r. 2015: nerealizováno z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou 

Šlechtické rodiny regionu – aktuálně Rod hrabat Dubských svobodných pánů 

z Třebomyslic na Žádlovicích, 1891 – 1945 

Řešitel: Z. Žouželka 

Rod hrabat Dubských, sv. pánů z Třebomyslic, Žádlovice 1891 – 1945 (osudy žádlovické větve 

starého českého šlechtického rodu 

 Pokračování ve zpracovávání archivního materiálu (korespondence, deníky, ad.) – fond 

Velkostatek Žádlovice (1577) 1692 – 1946, ZA Opava, pobočka Olomouc (RA 

Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích) 

 Výstupy byly k tématu realizovány celkem tři, a to přednášky v r. 2012 (Muzeum 

Mohelnice) a 2013 (Synagoga Loštice), dále studie publikovaná v SM/2014. Další 

výstup v podobě druhé studie je plánován na r. 2016  (Periodikum, ve kterém by studie 

měla být publikována, zatím není vybráno.)  V  r. 2015 byla realizována příprava této 

(nové) studie.   
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Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 

1945 do současnosti               

Řešitel: Z. Žouželka 

 sbírkotvorná činnost     

 pořizování fotodokumentace – současnost města  

 Výstava: Město a lidé. Mohelnice a její obyvatelé ve fotografiích (30. 4. – 30. 8. 2015) 

Spolky v Mohelnici do roku 1945 

Řešitel: Z. Žouželka 

 Pokračování ve zpracovávání archivního materiálu (zejména z fondu Archiv města 

Mohelnice 1544 – 1945 (1947), SOkA Šumperk) již excerpovaného pro účely přípravy 

výstavy Spolky a společenský život v Mohelnici od poloviny 19. do poloviny 20. století 

(výstava byla realizována v r. 2014 v Muzeu Mohelnice).  

 Přednáška: Spolkový a společenský život v Mohelnici v minulosti (do roku 1945),  

12. 11. 2015 

 

 Místo původně (na r. 2015) plánované studie Spolky v Mohelnici do roku 1945 by měl 

být realizován dodatečný katalog k výstavě (viz výše) 

Bibliografie sborníku Severní Morava, č. 76 – 100 

Řešitel: Z. Doubravský 

 Vydání Bibliografie sborníku Severní Morava, č. 76 – 100. 33. svazek Knihovničky 

Severní Moravy, Vlastivědné muzeum v Šumperku 2015, 80 s. 

Třicetiletá válka na Šumpersku 

Řešitel: Z. Doubravský 

Komplexní zpracování tématu. 

 Výstava: Třicetiletá válka a Šumpersko 

 Přednášky: Až příliš dlouhá léta zla a utrpení. Třicetiletá válka z pohledu moderní 

historie 
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Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 

do současnosti 

Řešitel: D. Tempírová 

Dílčí téma: Historie a současnost hasičstva v okrese 

 Výstava: HASIČI – pracovitost-obětavost-statečnost – 130. let od založení župní 

hasičské jednoty č. VII pro severní Moravu, Výstavní síň – 4. 6. – 30. 9.  

 Uspořádání semináře (garant): téma Historie a současnost hasičstva – 23. 9. 

 Přednáškový výstup: Historie a současnost hasičstva na okrese Šumperk (k 130. výročí 

založení hasičské župní jednoty č. VII pro severní Moravu a k 85. výročí úmrtí Jana 

Huby, starosty hasičské župy č. XVII) 

 Akce pro veřejnost: Prázdninový den v muzeu – zajištění spolupráce s HZS 

Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk – 29. 7. 

Kříže, kapličky a boží muka v okr. Šumperk 

Řešitel: M. Kudelová, P. Janíčková 

V roce 2015 byly na webové stránky Vlastivědného muzea připraveny k prezentaci čtyři obce 

z regionu Lošticka a Mohelnicka, a to Moravičany, Doubravice, Podolí, Stavenice a Mitrovice. 

V následujícím roce se bude pokračovat v postupném zveřejňování dalších obcí. 

Včelařství na severní Moravě (mimo plán) 

Řešitel: M. Kudelová  

Pro výstavu „O včelách a lidech“ byl uskutečněn terénní průzkum včelínů spojený 

s fotodokumentací. Na základě průzkumu byl proveden terénní výzkum v obci Hrabišín, kde 

byl zdokumentován včelín v podobě Atlanta. 

 Výstava „O včelách a lidech“ Hollarova galerie, 29. 1 – 26. 4. 2015 

 Publikační výstup: Kudelová, M., Včelí muž v Hrabišíně, 2015, web muzea 

V čem jste se, dámy, vdávaly…. (mimo plán) 

Řešitel: M. Kudelová 

Výzkumný projekt k výstavě. Dokumentace svatebního ženského oděvu ve 20. století v našem 

regionu. Studium dostupné literatury, studium sbírek, terénní práce - sběr svatebních šatů, 

fotografií, informací a dalšího materiálu souvisejícího se svatebním oděvem žen ve 20. století. 
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 Výstava: V čem jste se, dámy, vdávaly 15. 5. 2015 – 30. 8. 2015, Rytířský sál a předsálí 

 Publikační činnost: Kudelová, M.: V čem jste se, dámy, vdávaly – katalog k výstavě, 

2015, web muzea 

 Sbírkotvorná činnost: na základě terénního výzkumu a výstavy bylo do sbírek VM 

v Šumperku zařazeno 31 sbírkových předmětů (dámské svatební šaty a doplňky). 

Květena jesenických rašelinišť 

Řešitel: M. Zmrhalová 

Dokončení průzkumu na rašeliništích pod Vozkou – determinace herbářových položek. 

Excerpce literatury – rašeliniště pod Vozkou a na Skřítku.  

 Pořízení fotodokumentace pro plánovanou výstavu a přednášku o jesenických 

rašeliništích. Herbářové položky do sbírkového fondu šumperského muzea (104 ks). 

 Publikační výstup: článek do sborníku SM (Červená hora – významná botanická 

lokalita). 

 Publikační výstup: Rašeliniště na Velkém Jezerníku (webové stránky VM) 

 Vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky (25. 4.) 

Studium rozšíření, mapování výskytu a případný popis nových druhů brouků nadčeledi 

Elateroidea na území Šumperska 

Řešitel: M. Dvořák 

Studium rozšíření a mapování výskytu druhů hmyzu se zaměřením na Coleoptera (Brouci)  

a obnova sbírkových exemplářů, lokality Zábřeh a Hynčina. 

 Publikační činnost: Brouci Zábřehu a Hynčiny, 2015, internetové stránky muzea. 

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

do současnosti 

Řešitel: P. Janíčková 

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

apod. v regionu. Výstupem byla výstava a přednáška v PAK (22. 1. 2015) – Loštice na 

fotografiích a pohlednicích.  

Dílčí úkol: Historie a současnost koupališť. Výběr fotografií ze sbírek  

Vlastivědného muzea a jeho zařízení a roztřídění dle obcí. Soupis  
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trojrozměrných sbírkových předmětů využitelných k plánované výstavě.  

Zmapování a fotograficko-popisná dokumentace v regionu, zde možný i přesah  

do dalších regionů – Mohelnicko, Zábřežsko a Šumpersko.  

 Výstupem bude v roce 2016 výstava realizovaná ve spolupráci s etnoložkou  

M. Kudelovou. 

Celkem bylo zpracováváno 15 vědecko-výzkumných úkolů. 

2.2.2 Podíl na jiném úkolu 

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury                                                         

Řešitel: M. Kudelová 

Pro Pověřené pracoviště pro tradiční lidovou kulturu byly uskutečněné dva několikadenní 

výzkumy. Výzkum velikonočních klapání a obchůzek s Jidášem v obcích Brníčko, Svébohov, 

Jestřebí pro nominaci do krajského seznamu nemateriálních statků. 

Pro nominaci na mistra tradiční rukodělné výroby OK, byl uskutečněn další výzkum 

s Miloslavou Vašíčkovou v Třeštině v oboru lidového neprofesionálního umění. 

 Pro zařazení nemateriálních statků do seznamu Olomouckého kraje byla vypracována 

podrobná nominace i s dokumentací obyčeje Velikonoční obchůzky s Jidášem. 

 Pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje byla 

vypracována nominace s názvem „Figurální keramika, betlémářství“ s podrobnou 

dokumentací. 

 V roce 2015 byl udělen titul Mistra tradiční lidové výroby Olomouckého kraje panu 

Jaroslavu Lakomému nominovanému v roce 2014. 

Projekt preventivní archeologie 

Řešitel: J. Halama 

Hlavním řešitelem Archeologické centrum Olomouc, J. Halama jako spoluřešitel – garant okr. 

Šumperk – součástí úkolu Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku  

 celkem provedeny preventivní detektorové průzkumy na 4 lokalitách + dokumentace 

okolností individuálních detektorových nálezů 

Celkem podíl na 2 externích vědecko-výzkumných úkolech. 
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2.3. Odborná prezentace  

2.3.2 Semináře  

2.3.2.1 Pořadatel – 2 

 23. 9. – Historie a současnost hasičstva. 

  5. 3. 2015 – Krocení literární múzy – spolupořadatel spolu s Památníkem písemnictví 

Brno 

 2.3.2.2 Aktivní účast - 3 

 11. 2. – Přehled výzkumů na střední Moravě 2014, Vlastivědné muzeum v Olomouci.  

                                                                                                                                 J. Halama 

 23. 4. – Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2014, Muzeum Města Brna. 

                                                                                                                                 J. Halama  

 23. 9. – Historie a současnost hasičstva              D. Tempírová 

2.3.2.2 Pasivní účast – 20 

 15. 6. – V první linii „Spolu a společně“- seminář věnovaný mezioborové spolupráci 

kurátor – průvodce – lektor – muzejní pedagog. Seminář se uskutečnil v Muzeu 

Vysočiny v Jihlavě.                                                                                      M. Kudelová 

 20. – 21. 5. Etnografická komise AMG ČR – digitalizace sbírek, muzejně-pedagogická 

práce a naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, Muzeum 

Sedlčany         M. Kudelová 

 3. – 4. 5. – XLIII. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče, pořadatel 

Oborová komise muzejních archeologů při AMG ČR spolu s Muzeem Vysočiny  

v Jihlavě, problematika záchranných výzkumů, jejichž náklady nese oprávněná 

organizace.                                                                                                        J. Halama 

 5. 3. – Internetová databáze arch. výzkumů, Archeologický ústav AV Brno, Zaškolení 

k ovládání Internetové databáze archeologických výzkumů v programu Megalit.     

                                                                                                                           B. Tomešová 

 1. 9., 13. 10., 15. 12. – Středomoravská archeologická komise, Muzeum Prostějovska, 

ACO Olomouc, Archaia Olomouc.                                                             B. Tomešová 
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 3. 2., 14. 4., 16. 6. – Středomoravská archeologická komise, NPÚ Olomouc, Univerzita 

Palackého                       J. Halama 

 16. – 17. 9. – Věda a umění, V. sjezd uměleckohistorické společnosti, Filozofická 

fakulta UP v Olomouci a Muzeum umění v Olomouci   L. Kirkosová 

 16. – 17. 4. – Bryologicko-lichenologické setkání, Jedovnice          M. Zmrhalová 

 5. 5. – Jednání Komise regionální historie Moravy a Slezska, Technické muzeum v Brně 

                   D. Tempírová, P. Janíčková 

 29. – 30. 10. – Odborný seminář K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na 

Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918 – 1939), Technické muzeum v Brně

          Z. Žouželka 

 25. – 26. 6. – Zoologicko-genetický seminář, Mohelnský mlýn     M. Dvořák 

 29. 6. – Jednání moravskoslezské a olomoucké krajské sekce Komise konzervátorů  

a restaurátorů AMG ČR, Vlastivědné muzeum v Olomouci       R. Lubina 

 17. 9. – Regionální literatura a knihovna, Městská knihovna Šumperk  

                                                                                                         Z. Doubravský, E. Petrášová 

 14. 5. 2015 – Školení CESik – CITEM, Moravské zemské muzeum v Brně   

                                                                                                                                    I. Vepřková 

 Senát AMG, 4 x za rok, Praha       Gronychová 

 Sněm AMG, listopad 2015        Gronychová 

 Public relations v kultuře, NIPOS, 23. dubna 2015, Ministerstvo kultury, Praha;  

 Gronychová 

 Konference Muzea bez bariér, Národní muzeum v Praze, 14. – 15. října 2015;  

 Gronychová 

Celkem VM uspořádalo 2 odborné semináře (jeden pořadatel, jeden spolupořadatel). 30 účastí 

na odborných seminářích, z toho 27 pasivních účastí a 3 aktivní. 
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3 Prezentace 

3.1 Ediční činnost 

3.1.1 Vydané muzeem celkem 

3.1.1.1 Vlastní tituly 

 Severní Morava, sv. 101, ročník 59, vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 

2015, počet stran 94, ISBN 978-80-85083-75-0, ISSN 0231-6323. 

 Doubravský, Z., Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava 76 – 100. 33. 

svazek Knihovničky Severní Moravy, Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2015, počet 

stran 80, ISBN 978-80-85083-74-3 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku – nová verze propagační skládačky zařízení VM 

Šumperk, náklad 5 000 ks 

Katalogy k výstavě web 

 Kudelová, M.: V čem jste se, dámy, vdávaly – katalog k výstavě, 2015. 

Odborné články web 

 Dvořák, M., 2015: Brouci Zábřehu a Hynčiny 

 Dvořák, M., 2015: Modrásek jetelový  

 Halama, J., 2015: Nalezen unikátní pravěký poklad 

 Janíčková, P., 2015: Adolf Kašpar a Julius Pelikán 

 Kirkosová, L., 2015: Dílo Zdeňka Sklenáře (1910 – 1986) ve sbírkách Vlastivědného 

muzea v Šumperku.  

 Kirkosová, L., 2015: „Působil v Šumperku během první poloviny 19. století šikovný 

kadeřník?“. 

 Kudelová, M., 2015: Včelí muž v Hrabišíně. 

 Zmrhalová, M., 2015: Rašeliniště na Velkém Jezerníku. 

 Tempírová, D., 2015: RNDr. Luboš Kohoutek – Významné životní jubileum slaví 

jeden z nejúspěšnějších lovců komet, světově uznávaný astronom a zábřežský rodák 

RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. (jubileum 80 let od narození) 
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Celkem vydalo VM Šumperk 13 vlastních titulů. 

3.1.2 Publikační činnost 

3.1.2.2 Studie 

3.1.2.3 Odborné články 

 Goš V., Halama J., 2015: Počátky Mohelnice a její opevnění. Vlastivědný věstník 

moravský 66, supplementum 2. Archeologie a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi 

k sedmdesátým narozeninám. Brno, s. 30 – 34. 

 Bureš L., Zmrhalová M., Halda J., 2015: Červená hora – významná botanická lokalita. 

Severní Morava, s. 81– 86. 

 Zmrhalová, M. 2015: Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky. Recenze (L. 

Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky). Severní Morava, 101, s. 71 – 72. 

 Zmrhalová, M. 2015: Jana Holínková, Roman Procházka: Poznejte evropské orchideje 

podle tvaru květu. Severní Morava, 101, s. 73. 

Celkem byly vydány 4 odborné články. 

3.1.2.4 Populárně-vědné články 

 Doubravský, Z., 2015: Proslavily Loštice za hranicemi Moravy. In: Svědkové starých 

časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, s. 228 – 229. 

 Doubravský, Z., 2015: Za unikátní sbírkou pytláckých zbraní na úsovský zámek. In: 

Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc,  

s. 236 – 237. 

 Doubravský, Z., 2015: Jak na adresy klientů bez počítačů. In: Svědkové starých časů. 

111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, s. 246 – 247. 

 Doubravský, Z., 2015: Vzpomínka na doc. PhDr. Zdeňka Filipa, CSc., Severní Morava 

101, s. 80 – 81. 

 Doubravský, Z., 2015: Třemešek v proměnách staletí (rec. Drahomír Polách: Historie 

zámku a panství Třemešek. Vydalo nakladatelství Pavel Ševčík – VEDUTA ve Štítech 

v roce 2014, 239 stran), Severní Morava 101, s. 67 – 68 
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 Doubravský, Z., 2015: Kdo ještě dnes ví, co je krystalka. Kulturní život Šumperka. 

Společenský měsíčník. 57. ročník, č. 7, s. 1 – 2.  

 Doubravský, Z., 2015: Jak na opakovaný tisk adres bez počítače. Kulturní život 

Šumperka. Společenský měsíčník. 57. ročník, č. 8, s. 1 – 2.  

 Doubravský, Z., 2015: Kolekce pytláckých zbraní náleží k evropským unikátům. 

Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 57. ročník, č. 9, s. 1 – 2.  

 Doubravský, Z., 2015: Krasavci s klikou. Kulturní život Šumperka. Společenský 

měsíčník. 57. ročník, č. 10, s. 1 – 2.  

 Doubravský, Z., 2015: Šumperské proměny, 10 příspěvků o historii a proměnách 

šumperských domů a parků. Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 57. 

ročník. 

 Halama, J., 2015: Proč byl v zemi ukryt pravěký poklad bronzových šperků? Severní 

Morava 101, 53 – 58. 

 Halama, J., 2015: Dvě raně středověké sekerky z podhůří Jeseníků a Králického 

Sněžníku. Severní Morava 101, 61 – 65. 

 Halama, J. 2015: Měděná sekera pravěkého stáří z Velkých Losin a s ní spojené záhady. 

Podesní, č. 18, 3 – 7.  

 Halama, J., 2015: Meč od pana hraběte. Kulturní život Šumperka. Společenský 

měsíčník. 57. ročník, č. 2, s. 1 – 2. 

 Halama, J., 2015: Záhadné keramické předměty z Moravičan. Kulturní život Šumperka. 

Společenský měsíčník. 57. ročník, č. 3, s. 1 – 2. 

 Halama, J., 2015: Meč od pana hraběte. In: Svědkové starých časů. 111 unikátů ze 

sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, s. 224 – 225. 

 Halama, J., 2015: Záhadné keramické předměty z Moravičan. In: Svědkové starých 

časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, s. 226 – 227. 

 Halama, J., v tisku: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem. Lnk sídliště. Přehled 

výzkumů 56/1. Brno. 

 Halama, J., v tisku: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem. KLPP sídliště. Přehled 

výzkumů 56/1. Brno. 
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 Halama, J., v tisku: Stavenice (okr. Šumperk). SZ od mohylníku, parc č. 629/28. Sídliště 

KLPP. Přehled výzkumů 56/1. Brno. 

 Halama, J., v tisku: Lužná u Hanušovic (okr. Šumperk). Nový hrad. Vrcholný středověk. 

Přehled výzkumů 56/2. Brno. 

 Janíčková, P., 2015: Kolekce praček ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku – 

článek do Severní Moravy č. 101, Šumperk, s. 58 – 61. 

 Janíčková, P., 2015: Vánoční dárek, Perličky z expozic a depozitářů Vlastivědného 

muzea v Šumperku, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 57 ročník, č. 11, 

s. 1 – 2. 

 Janíčková, P., 2015: S čím si hrála malířova dcera. In: Svědkové starých časů. 111 

unikátů ze sbírek Olomouckého kraje. Olomouc, s. 244-245. 

 Kirkosová, L., 2015: Nábytek z proslulé vily v Háji u Třeštiny, Kulturní život 

Šumperka. Společenský měsíčník. 57 ročník, č. 4, s. 1 – 3. 

 Kirkosová, L., 2015: Tři Grácie vás v muzeu roztančí, Kulturní život Šumperka. 

Společenský měsíčník. 57. ročník, č. 5, s. 1 – 2. 

 Kirkosová, L., 2015: Pozdně barokní nástropní malby v kostele sv. Jana Křtitele 

v Šumperku. Severní Morava 101, s. 37 – 41. 

 Kirkosová, L., 2015: Pozdně gotická perla šumperského muzea, In: Svědkové starých 

časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje, Olomouc, s. 230 – 231. 

 Kirkosová, L., 2015: Maršíkovský klenot renesančního řemesla, In: Svědkové starých 

časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje, Olomouc, s. 232 – 233. 

 Kirkosová, L., 2015: Krása, touha a naplnění lásky, které Vás roztančí, In: Svědkové 

starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje, Olomouc, s. 240 – 241. 

 Kirkosová, L., 2015: Jedinečný přínos české moderny v Háji u Třeštiny, In: Svědkové 

starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje, Olomouc, s. 248 – 249. 

 Kudelová, M., 2015: Jak se v Pekařově narodila hudba. In: Svědkové starých časů: 111 

unikátů ze sbírek Olomouckého kraje, Olomouc, s. 242 – 243. 

 Kudelová, M., 2015: Nebe na skle malované. In: Svědkové starých časů: 111 unikátů 

ze sbírek Olomouckého kraje, Olomouc, s. 238 – 239. 
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 Kudelová, M., 2015: Severomoravští knoflíkáři, Kulturní život Šumperka Společenský 

měsíčník. 57. ročník, č. 1, str. 1 – 2. 

 Kudelová, M., 2015: Obrázky na skle malíře zalomeného obočí, Kulturní život 

Šumperka. Společenský měsíčník. 57. ročník, č. 6, str. 1 – 2. 

 Kudelová, M., 2015: Betlémy v muzeu, Kulturní život Šumperka. Společenský 

měsíčník. 57. ročník, č. 12, str. 1 – 2. 

 Kudelová, M., 2015: Rukopisné dílo o lidové kultuře z našeho kraje se dočkalo vydání, 

(recenze) SM, 101, str. 66 – 67. 

 Tempírová, D., 2015: Václav Hollar – grafik a rytec, který si podmanil svět, 104. 

Svědkové starých časů, 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje, Olomouc,  

str. 233 – 234. 

 Zmrhalová, M., 2015: K životnímu jubileu RNDr. Ivana Tuši, CSc., Severní Morava 

101, s. 76 – 78. 

Celkem vydáno 39 populárně-vědných článků. 

3.1.2.5 Informační články 

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

Sever – Olomoucký den, Šumperský a jesenický deník, Týden na severu, šumperský Horizont, 

Šumperský zpravodaj, Kulturní život, zábřežský Průvodce, Mohelnický a Loštický zpravodaj), 

republikovém tisku Mladá fronta dnes, Právo, Věstník AMG ad. 

Šumperský a jesenický deník – 16 

č. 52, 3. března – Výstava mapuje osudy vojáků na frontách první světové války, str. 1, 3 

č. 52, 3. března – Na hradech a zámcích se chystají na jarní budíček, str. 1, 3 

č. 58, 10. března – Šumperské muzeum vystavuje poklady ze své šperkovnice, str. 1, 3 

č. 93, 21. dubna – Na tři tisíce let starý bronzový poklad upozornil detektor kovů, str. 1, 3 

č. 104, 5. května – Knížka připomíná vlastence zavražděné u Bratrušova, str. 3 

č. 198, 25. srpna – Přijďte si hrát do Muzea Šumperk, str. 3 

č. 203, 31. srpna – Zámeckými expozicemi Úsov provázely pohádkové postavy, str. 3 

č. 206, 3. září – Muzeum láká na unikátní výstavu věnovanou slabikáři, str. 1, 3 
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č. 216, 15. září – Počasí letos houbám nepřeje, výstava v muzeu ale bude, str. 3 

č. 218, 17. září – U letitého slabikáře můžete vzpomínat na svá školní léta, str. 1, 3 

č. 219, 18. září – Hub je sice méně, ale rostou. Dokazuje to i výstava v muzeu, str. 3 

č. 221, 21. září – V muzeu se utkali hasiči, str. 3 

č. 235, 8. října – Šumperské muzeum představí ty nej exponáty ze svých sbírek, str. 1, 3 

č. 240, 14. října – Muzeum představuje nej exponáty ze svých sbírek, str. 3 

č. 253, 30. října – Výstava představí poutní místo na Vřesové studánce, str. 3 

č. 258, 5. listopadu – O Vřesovou studánku bojují peticí, str. 1, 3 

Moravský sever – 41 

č. 4, 20. ledna – Zkameněliny severní Moravy v Muzeu Zábřeh, str. 10 

č. 5, 27. ledna – Medulka v muzeu představí svou včelí rodinu, str. 6 

č. 6, 3. února – Radek Pilař a jeho večerníčky, str. 7 

č. 10, 3. března – Šumperské muzeum vystaví šperky a bižuterii, str. 6 

č. 11, 10. března – V muzeu čekají příjezd Igráčka, str. 7 

č. 15, 7. dubna – Návštěvníci muzea oslavili Velikonoce, str. 1 

č. 17, 21. dubna – Zámek Úsov se ocitne v moci čarodějnice Bludimíry, str. 6 

č. 20, 12. května – Muzejní noc bude letos ve svatebním duchu, str. 6 

č. 23, 2. června – Hasičská výstava zaplní šumperské muzeum, str. 7 

č. 24, 9. června – Vlastivědné muzeum otevírá prázdninovou hernu, str. 6 

č. 24, 9. června – Studenti se seniory vytvořili Vzpomínkovou fotoknihu, str. 7 

č. 29, 14. července – Zámkem v Úsově provedou návštěvníky pohádkové bytosti, str. 6 

č. 29, 14. července – Muzeum připomene zlaté časy Sanatorky, str. 6 

č. 30, 21. července – Prázdninová herna v muzeu pobaví děti i dospělé, str. 4 

č. 31, 28. července – Návštěvníky šumperského muzea čekají hry a soutěže, str. 7 

č. 32, 4. srpna – Vernisáž výstavy o Sanatorce se stala srazem zaměstnanců i pacientů, str. 8, 9 

č. 36, 1. září – Zámkem provázely pohádkové bytosti, str. 1 
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č. 37, 8. září – Výstava bude plná her a tvoření, str. 6 

č. 38, 15. září – Hasiči se utkají v dovednostních soutěžích, str. 7 

č. 39, 22. září – U letitého slabikáře můžete vzpomínat na svá školní léta, str. 5 

č. 39, 22. září – Bílá paní bude provádět zámkem, str. 6 

č. 39, 22. září – Muzeum v Zábřehu odkryje tajemství grafiky, str. 6 

č. 40, 29. září – Pojďte, děti, budeme si hrát!, str. 10 

č. 41, 6. října – Muzeum se pochlubí tím „nej“ ze svých sbírek, str. 6 

č. 42, 13. října – Šumperské muzeum představí nej exponáty ze svých sbírek, str. 3 

č. 43, 20. října – Muzeum představuje nej exponáty ze svých sbírek, str. 2 

č. 43, 20. října – Nová výstava v muzeu přiblíží události třicetileté války v regionu, str. 6 

č. 44, 27. října – Výstava představí Vřesovou studánku, str. 6 

č. 44, 27. října – Na Halloween ožije po setmění zámek v Úsově, str. 7 

č. 45, 3. listopadu – Výstava představuje oblíbené poutní místo, str. 2 

č. 46, 10. listopadu – Rytířský sál zaplní unikátní kresby malíře Zdeňka Buriana, str. 7 

č. 46, 10. listopadu – Pod petici za obnovu Vřesové studánky, str. 1, 8 – 9 

č. 47, 18. listopadu – Betlémy srdcem vystaví v muzeu, str. 6 

č. 48, 24. listopadu – Mohelnické muzeum láká na výstavu ručně vyřezávaných betlémů, str. 6 

č. 49, 1. prosince – Výstavu v mohelnickém muzeu doplnil řemeslný jarmark, str. 2 

č. 49, 1. prosince – V Lošticích vystaví papírové betlémy, str. 7 

č. 49, 1. prosince – Mikulášský den v šumperském muzeu, str. 7 

č. 49, 1. prosince – Muzeum provoní mikulášské perníčky, str. 2 

č. 50, 8. prosince – Muzeum vystavuje ilustrace Zdeňka Buriana, str. 3 

č. 50, 8. prosince – Muzeum vystaví obrazy z Rychlebských hor, str. 7 

č. 52, 22. prosince – Lidé mohou v Lošticích obdivovat krásu betlémů, str. 3 

Týden na severu – 25 

č. 1, 6. ledna – Na výstavě betlémů nechybí Lada ani Aleš, str. 6 
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č. 4, 27. ledna – Pracovité včely zaplní šumperské muzeum, str. 2 

č. 5, 3. února – Proč včely tančí?, str. 7 

č. 7, 17. února – Radek Pilař dělá radost dětem v muzeu, str. 7 

č. 8, 24. února – Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklízím, str. 7 

č. 11, 17. března – Muzeum prodlužuje trvání dvou výstav, str. 7 

č. 18, 5. května – Martina Buchtová: „Sanatorka je teď můj jediný koníček“, str. 4 

č. 19, 12. května – Muzejní noc bude mít svatební náladu, str. 7 

č. 22, 2. června – Muzeum vzdává hold statečnosti hasičů, str. 7 

č. 27, 7. července – Hravá výstava očekává tisícího návštěvníka, str. 7 

č. 28, 14. července – Zámecké nádvoří obsadí pohádkové bytosti, str. 7 

č. 30, 28. července – Prázdninový den v muzeu seznámí děti s prací hasičů, str. 7 

č. 35, 1. září – Výstava vzpomíná na autory slabikářů z našeho regionu, str. 7 

č. 37, 15. září – Výstava hub přece jen bude, str. 3 

č. 37, 15. září – Muzeum bude patřit dětem a hasičům, str. 7 

č. 39, 29. září – Na zámku řádila strašidla, str. 1 

č. 40, 6. října – Muzeum představuje svá nej!, str. 7 

č. 42, 20. října – Třicetiletá válka a Šumpersko, str. 7 

č. 43, 27. října – Po setmění začne na zámku strašit, str. 7 

č. 44, 3. listopadu – Příběh Otty Plachta v barvách džungle, str. 7 

č. 46, 16. listopadu – Betlémy tvořené srdcem, str. 7 

č. 48, 1. prosince – Loštice se promění v království betlémů, str. 7 

č. 48, 1. prosince – Mikulášský den v muzeu, str. 7 

č. 49, 8. prosince – Ilustrátor lovců mamutů, str. 7 

č. 50, 15. prosince – Kouzlo vyřezávaných betlémů v mohelnickém muzeu, str. 7 

Kulturní život Šumperka – 28 

Leden – Muzeum láká na Mikuláše, str. 21 
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Leden – Podívejte se na lesy našeho kraje objektivem lesníků!, str. 21 – 22 

Leden – Jubilejní 100. svazek Severní Moravy právě vyšel, str. 22 – 23 

Leden – Rytířský sál se proměnil v pohádkový svět Markéty Vydrové, str. 23 

Leden – Ave Maria – Příběh nejslavnější ženy světa, str. 23 – 24 

Leden – Knihovnice chystají přednášku o úsovském zámku, str. 26 

Únor – Medulka v muzeu představí včelí rodinu, str. 24 

Březen – Radek Pilař dětem a Šumperku pro radost, str. 26 – 27 

Březen – Šperkovnice šumperského muzea se otevře 5. března, str. 27 – 28 

Březen – Mohelnické muzeum chystá přednášku „V zákopech první světové války. Bojová 

cesta 93. pěšího pluku šumperského a 13. zeměbraneckého pluku olomouckého“, str. 28 

Duben – Muzeum chystá vycházku za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky, str. 23  

Duben – Muzeum láká na velikonoční akci o Zeleném čtvrtku, str. 23 

Duben – Ve výstavní síni se návštěvníci vydají Cestou křížů, str. 24 – 25 

Květen – Bratrušovská tragédie po sedmdesáti letech, str. 3 – 4 

Květen – Muzejní noc se letos nese ve svatebním duchu, str. 30 

Červen – V čem jste se dámy, vdávaly?, str. 30 – 31 

Červen – Výstavní síň obsadí hasiči, str. 31 

Červen – Galerie Šumperska se promění ve velkou interaktivní hernu pro děti, str. 32 

Červenec – Prázdninový den v muzeu se ponese ve znamení hasičů i interaktivní herny, str.  

24 – 25 

Červenec – Výstava připomene historii šumperské Sanatorky, str. 25 – 26 

Září – Dobrovolní hasiči předvedou v muzeu ukázku z hasičských soutěží, str. 30 

Září – V muzeu proběhne tradiční výstava hub, str. 30 – 31 

Říjen – Nová výstava představí to „nej“ z muzejních sbírek, str. 25 – 26 

Říjen – Třicetiletá válka a Šumpersko, str. 26 – 27 

Listopad – Příběh Otty Plachta v barvách džungle ožije v Hollarově galerii, str. 33 

Listopad – Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času, str. 33 – 34 
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Prosinec – Mikulášský den v muzeu, str. 28 

Prosinec – Vyšlo nové číslo Severní Moravy, str. 28 – 29 

Šumperský zpravodaj – 20 

č. 1, 14. ledna – V Hollarově galerii se usadí včely, str. 7 

č. 2, 28. ledna – Medulka v muzeu představí svou včelí rodinu, str. 7 

č. 3, 11. února – Radek Pilař dětem a Šumperku pro radost, str. 7 

č. 4, 22. dubna – Muzejní noc se letos nese ve svatebním duchu, str. 1 

č. 5, 11. března – Šperkovnice šumperského muzea se minulý týden otevřela, str. 3 

č. 6, 24. června – Prázdninová herna pro děti, str. 3 

č. 7, 8. dubna – Ve výstavní síni se návštěvníci vydají Cestou křížů, str. 6 

č. 7, 8. dubna – Muzeum chystá vycházku za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky, str. 7 

č. 9, 5. května – Muzejní noc se nese ve svatebním duchu, str. 6 

č. 10, 27. května – Město s dobrou adresou je k vidění v Galerii mladých, str. 6 

č. 10, 27. května – Na výstavě pokřtí „Vzpomínkovou fotoknihu“, str. 6 

č. 10, 27. května – Výstavní síň muzea obsadí hasiči, str. 6 

č. 13, 8. července – Muzeum opět chystá prázdninový den, str. 4 

č. 13, 8. července – Výstava připomene historii šumperské Sanatorky, str. 8 

č. 14, 22. července – Šumperská Sanatorka, str. 2 

č. 16, 9. září – V muzeu proběhne tradiční výstava hub, str. 3 

č. 16, 9. září – Dobrovolní hasiči předvedou v muzeu ukázku z hasičských soutěží, str. 6 

č. 16, 9. září – Hollarovu galerii zaplní výrobky z kostí a parohů, str. 7 

č. 18, 7. října – Muzeum láká na dvě nové výstavy, str. 5 

č. 20, 11. listopadu – Muzeum chystá přednášku k třicetileté válce, str. 4 

Olomoucký kraj – měsíčník občanů Olomouckého kraje – 7 

Únor – Radek Pilař dětem a Šumperku pro radost, str. 13 

Březen – Výstava šperků nejen pro ženy, str. 13 
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Červen – Historie hasičů v šumperském muzeu, str. 13 

Červenec – srpen – Šumperské muzeum se změnilo na unikátní hernu, str. 11 

Září – Výstava představí to „nej“ z muzejních sbírek, str. 13 

Říjen – Třicetiletá válka a Šumpersko, str. 13 

Listopad – Ztracený svět štětcem Zdeňka Buriana, str. 13 

Mohelnický zpravodaj - 5 

Únor – Válka let 1914 až 1918 v mohelnickém muzeu, str. 14 

Červen – Mohelnické muzeum – pozvánky, str. 6 

Červen – Město a lidé. Mohelnice a její obyvatelé ve fotografiích, str. 6. 

Září – Když jsem já sloužil to první léto…, str. 8 

Prosinec – Kouzlo vyřezávaných betlémů v mohelnickém muzeu, str. 7 

Krok – Kulturní revue Olomouckého kraje – 5 

č. 1 – Šperkovnice šumperského muzea, str. 67 

č. 2 – V čem jste se, dámy, vdávaly?, str. 68 – 69 

č. 2 – Sanatorka, str. 69 

č. 3 – Třicetiletá válka a Šumpersko, str. 69 

č. 3 – Muzejní nej, str. 69 – 71 

Věstník Asociace muzeí a galerií – 1 

č. 5 – Muzejní NEJ, str. 30 

Celkem bylo napsáno a publikováno 148 informačních článků. 

3.1.2.6 Nálezové zprávy 

Nálezová zpráva z archeologického výzkumu v Dubicku, Za kostelem – etapa 2014 (80 str. + 

přílohy) pro Archeologický ústav v Brně              Halama 

Nálezová zpráva k sbírkovým předmětům H 33 337 – 33 354, balíky plátna a nití, místo 

nálezu Rohle čp. 147. Pro spisovnu VM v Šumperku                    Kudelová 

V rámci publikační činnosti bylo vydáno celkem 191 článků a 2 nálezové zprávy. 
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3.2 Výstavy 

3.2.1. autorské z výzkumu 

3.2.2. autorské 

3.2.2.1 O včelách lidech – výstava ze sbírek VM Šumperk a spolupráce s Vilou Doris 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 29. 1. – 26. 4. 

Náklady: 15 000 Kč 

Návštěvnost: 2 103/610 osob        Kudelová 

3.2.2.2 Šperkovnice – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Šumperk, Galerie Šumperska 

Trvání: 5. 3. – 7. 6. 

Náklady: 20 000 Kč 

Návštěvnost: 1 416/616 osob                                                        Kirkosová, Dvořák, Halama 

3.2.2.3 Hasiči – výstava ze sbírek VM Šumperk ve spolupráci s hasičskými sbory 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 4. 6. – 30. 9. 

Náklady: 20 000 Kč 

Návštěvnost:1 879/642 osob Tempírová 

3.2.2.4 Muzejní nej – nej předměty ze sbírek VM Šumperk 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 8. 10. – 31. 12. 

Náklady: 20 000 Kč 

Návštěvnost: 532/178 osob Janíčková, odborní pracovníci 

3.2.2.5 Třicetiletá válka na Šumperku – výstava k 370. výročí bojů o Šumperk mezi 

švédskými a císařskými oddíly 

Šumperk, Galerie Šumperska 

Trvání: 22. 10 – 31. 12. 

Náklady: 20 000 Kč 

Návštěvnost: 665/193 osob                                    Doubravský, Gronychová 
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3.2.2.6 Město a lidé – výstava fotografií ze sbírek VM Šumperk 

Mohelnice 

Trvání: 30. 4. – 30. 8. 

Náklady: 6 000 Kč 

Návštěvnost: 489/89 osob         Žouželka 

3.2.2.7 Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklízím….výstava ze sbírek VM Šumperk 

Loštice, Památník A. Kašpara 

Trvání: 26. 2. – 24. 5. 

Náklady: 5 000 Kč 

Návštěvnost: 528/94 osob       Janíčková 

3.2.2.8 Výstava hub – výstava živých hub 

Šumperk, Předsálí Rytířského sálu 

Trvání: 18. 9. – 19. 9. 

Náklady: 8 000 Kč 

Návštěvnost: 530/81 osob       Zmrhalová 

3.2.2.9 Pojďte, děti, budeme si hrát – dětská muzejní herna  

Šumperk, Galerie Šumperska  

Trvání: 16. 6. – 8. 10. 

Náklady: 20 000 Kč 

Návštěvnost: 5 925/1 390 osob                                                                   Drugda, Gronychová 

3.2.2.10 Výrobky z kostí a paroží – výstava ze sbírek VM Šumperk a soukromých sběratelů 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 17. 9. – 1. 11. 

Náklady: 5 000 Kč 

Návštěvnost: 187/91 osob            Dvořák 

3.2.2.11 Betlémy srdcem – keramické betlémy paní Vašíčkové, betlémy ze sbírek VM 

doplněné exponáty z autorčiny dílny 

Zábřeh 

Trvání: 19. 11. – 31. 12. 

Náklady: 5 000 Kč 

Návštěvnost: 661/131 osob                   Kudelová 
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3.2.2.12 AVE MARIA – přechází z roku 2014 

Šumperk, Galerie Šumperska 

Trvání. 1. 1. – 1. 2. 

Návštěvnost: 512/21 osob Gronychová, Kirkosová    

3.2.2.13 Za zimních večerů v chalupách – přechází z roku 2014  

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 1. 1. – 25. 3. 

Návštěvnost: 1 390/146 osob       Kudelová    

3.2.2.14 V čem jste se, dámy, vdávaly? – výstava svatebních šatů ze sbírek VM i zapůjčených, 

zejména z období socialismu – výstava byla původně plánovaná jako zapůjčená 

Šumperk, Rytířský sál  

Trvání: 15. 5. – 30. 8. 

Náklady: 10 000 Kč 

Návštěvnost: 2 019/338 osob         Kudelová  

Mimo plán 

3.2.2.15  Sanatorka. Domovem tisíce dětí  - domovem lásky – výstava ze sbírek VM Šumperk 

a ze soukromých sbírek 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 16. 7. – 6. 9. 

Náklady: 7 000 Kč 

Návštěvnost: 982/265 osob         Stuchlá 

3.2.2.16 Loštice na fotografiích – přechází z roku 2014 

Loštice 

Trvání: 1. 1. – 22. 2. 

Návštěvnost: 140/8 osob     Janíčková 

Celkem autorských 16 výstav, náklady 161 000 Kč, návštěvnost 19 958/4 893 osob. 
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3.2.3 Podíl na výstavě 

Mimo plán 

3.2.3.1 Vřesová studánka – poutní místo v Jeseníkách, výstava ze sbírek soukromých 

sběratelů, VM Šumperk a Arcibiskupství Olomouckého 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 30. 10. – 31. 12. 

Návštěvnost: 313/136 osob  Zmrhalová 

Celkem 1 výstava, návštěvnost 313/136 osob. 

3.2.4. Přejatá aktivně 

3.2.4.1 Cestou křížů – výstava ze sbírky Olomouckého arcibiskupství a sbírek VM Šumperk 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 2. 4. – 24. 5. 

Náklady: 10 000 Kč 

Návštěvnost: 879/ 522 osob                                                                        Kirkosová, Kudelová 

3.2.4.2 Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času – výstava ze soukromé sbírky Josefa Ptáčka, 

doplněná exponáty z Památníku národního písemnictví 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 12. 11. – 31.12. 

Náklady: 8 000 Kč 

Návštěvnost: 720/128 osob       Tempírová 

3.2.4.3 Hola, hola, škola volá – výstava ze sbírek VM Šumperk a doplněná zápůjčkou z Muzea 

Komenského v Přerově 

Loštice, Památník A. Kašpara 

Trvání: 3. 9. – 29. 11. 

Náklady: 6 000 Kč 

Návštěvnost: 516/81 osob        Janíčková 

3.2.4.4 Lesy objektivem lesníků – přechází z roku 2014 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 1. 1. – 28. 2. 

Návštěvnost: 135/10 osob                                             Zmrhalová 
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Mimo plán 

3.2.4.5 Radek Pilař – Dětem pro radost – výstava ze soukromé sbírky doplněná kopiemi  

a vlastními originálními interaktivními prvky a činnostmi 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 5. 2. – 3. 5. 

Náklady: 15 000 Kč 

Návštěvnost: 3 194/816 osob                                                                     Kirkosová, Vláčelová 

3.2.4.6 Radek Pilař – Dětem pro radost – výstava kopií obrázků R. Pilaře  

Zábřeh 

Trvání: 6. 6. – 6. 9. 

Náklady: 4 000 Kč 

Návštěvnost.1 294/373 osob                                                                      Kirkosová, Vláčelová 

3.2.4.7 Moje místo pro setkávání – výstava vytvořená ve spolupráci s PONTIS Šumperk 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 12. 6. – 17. 7. 

Návštěvnost: 148/137 osob    Vláčelová 

3.2.4.8 Andrej Zubko – Mé světy – autorská fotografická výstava 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 11. 9. – 18.10.  

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 375/324 osob   Vláčelová  

3.2.4.9 Horolezcův rok – přechází z roku 2014 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 1. 1. – 1. 2. 

Návštěvnost: 44/5 osob            Jedonek  

3.2.4.10 Obrazy – M. Němcová 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 11. 2. – 29. 3. 

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 62/29 osob            Jedonek 
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3.2.4.11 Spirála – obrazy z poradenského a vzdělávacího centra 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání 8. 4. – 17. 5.  

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 119/96 osob            Jedonek 

3.2.4.12 Geometrická abstrakce – Michal Kořínek 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 20. 5. – 28. 6. 

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 49/22 osob             Jedonek 

3.2.4.13 Obrazy – Libuše Trunečková 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 8. 7. – 6. 9. 

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 158/37 osob              Jedonek 

3.2.4.14 Výrobky z kůže – Dana Sedlářová 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 12. 9. – 25. 10. 

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 107/66 osob                                 Jedonek     

3.2.4.15 Martin Fojtů – fotografie 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 30. 10. – 6. 12. 

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 119/52 osob           Jedonek    

3.2.4.16 Hravé hory Rychlebské – ilustrace Kateřiny Preisové 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 9. 12. – 31. 12. 

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 50/28 osob          Jedonek   
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Celkem 16 výstav, náklady 51 000 Kč, návštěvnost   7 969/2 726 

 

3.2.6. Zapůjčená 

3.2.6.1 Háčkovaný svět panenek – výstava zapůjčená od hackovanysvet.cz 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 1. 7. – 13. 9. 

Náklady: 6 000 Kč 

Návštěvnost:1 021/385 osob        Vláčelová 

3.2.6.2 Fenomén IGRÁČEK – výstava zapůjčena z Technického muzea v Brně 

Zábřeh 

Trvání: 12. 3. – 31. 5. 

Náklady: 10 000 Kč 

Návštěvnost: 1 531/372 osob        Vláčelová 

3.2.6.3 Modely autíček – výstava modelů autíček  

Šumperk, Galerie Šumperska 

Neuskutečněno – výstava přesunuta na rok 2016      Vláčelová 

3.2.6.4 Město čte knihu – Otto Plachta – Obrazy – spolupráce s Městskou knihovnou 

Šumperk 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání 4. 11. – 31. 12. 

Náklady: 1 000 Kč 

Návštěvnost: 241/95 osob        Vláčelová 

3.2.6.5 Háčkovaný svět pověstí – výstava zapůjčena od hackovanysvet.cz 

Loštice, Památník A. Kašpara 

Trvání: 25. 5. – 30. 8. 

Náklady: 6 000 Kč 

Návštěvnost: 497/46 osob        Vláčelová 

3.2.6.6 Tři světy – výstava R. Krestýnové a manželů Eichlerových 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 29. 9. – 8. 11. 

Náklady: 5 000 Kč 
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Návštěvnost: 211/124 osob        Vláčelová 

3.2.6.7 Město čte knihu – Pohádkový svět Markéty Vydrové – přechází z roku 2014   

Šumperk, Rytířský sál  

Trvání: 1. 1. – 4. 1.                                     

Návštěvnost: 2/0 osob        Vláčelová    

Mimo plán  

3.2.6.8 Město s dobrou adresou – výstava zapůjčená od Města Šumperk  

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 25. 5. – 5. 6. 

Návštěvnost: 200/0 osob        Vláčelová   

3.2.6.9 Ohrožené rostliny stř. Moravy – výstava zapůjčena z Vlastivědného muzea 

v Olomouci 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání. 5. 5. – 28. 6. 

Náklady: 5 000 Kč 

Návštěvnost: 270/151 osob        Zmrhalová      

Celkem 8 výstav, náklady 33 000 Kč, návštěvnost  3 973/1 173 osob 

3.2.7. Putovní vlastní 

3.2.7.1 Mohelnicko za velké války 1914 – 1918 – výstava k 100. výročí začátku 1. světové 

války, ze sbírek VM Šumperk 

Mohelnice 

Trvání: 12. 2. – 19. 4. 

Náklady: 5 000 Kč 

Návštěvnost: 273/57 osob   Doubravský 

3.2.7.2 Zkameněliny – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Zábřeh 

Trvání: 21. 1. – 28. 2. 

Náklady: 5 000 Kč  

Návštěvnost: 230/29 osob             Dvořák 



80 

 

3.2.7.3. Zkameněliny – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Zámek Úsov 

Trvání: 1. 6. – 30. 10. 

Náklady: 3 000 Kč             Dvořák 

Návštěvnost společná s návštěvností expozice Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 3.3.4.8.         

3.2.7.4 Když jsem já sloužil… výstava o chovu zvířat ze sbírek VM Šumperk 

Mohelnice 

Trvání: 9. 9. – 15. 11. 

Náklady: 5000 Kč 

Návštěvnost: 775/259 osob           Kudelová 

3.2.7.5 Tajemství grafiky – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Zábřeh 

Trvání: 24. 9. – 8. 11. 

Náklady: 5 000 Kč 

Návštěvnost: 792/68 osob        Kirkosová 

3.2.7.6 Půjdem spolu do Betléma – papírové betlémy ze sbírek VM Šumperk 

Loštice, památník A. Kašpara 

Trvání: 3. 12. – 17. 1. 

Náklady: 5 000 Kč 

Návštěvnost: 464/79 osob                             Kudelová 

3.2.7.7 Řezbářské betlémy – výstava ze sbírek VM Šumperk 

Mohelnice 

Trvání: 25. 11. – 31. 12.  

Náklady: 5000 Kč 

Návštěvnost: 581/29 osob        Kudelová 

3.2.7.8 Půjdem spolu do Betléma – přechází z roku 2014 

Zábřeh 

Trvání: 1. 1. – 14. 1. 

Návštěvnost: 31/4 osob        Kudelová 
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3.2.7.9 Štědrý den v proměnách času – přechází z roku 2014 

Mohelnice 

Trvání: 1. 1. – 1. 2. 

Návštěvnost 93/4 osob        Kudelová     

Výstavy instalované mimo Vlastivědné muzeum v Šumperku 

3.2.7.10 Chléb náš vezdejší – Knihovna Libina 

Trvání 3. 1. – 31. 1. 

Návštěvnost 300/300 osob                Kudelová 

3.2.7.11 Chléb náš vezdejší – Krkonošské muzeum Vrchlabí 

Trvání: 1. 1. – 30. 4  

Návštěvnost 1956/ 1956 osob       Kudelová 

3.2.7.12 Dřív než usneš – Muzeum v Kroměříži 

Trvání: 3. 2. – 31. 5. 

Návštěvnost  3200/3200 osob       Kudelová 

3.2.7.13 O včelách a lidech – Technické muzeum v Brně 

Trvání: 14. 9. – 31. 12. 

Návštěvnost 1703/ 1703 osob       Kudelová 

Celkem 13 putovních výstav, náklady 33 000 Kč, návštěvnost 10 398/7 688 osob, z toho mimo 

VM Šumperk 7 159 osob. 

VM Šumperk uspořádalo celkem 54 výstav s celkovou návštěvností 42 611 osob. 

3.3. Expozice 

3.3.1 Autorská 

Lubomír Bartoš – zámek Úsov 

Návštěvnost. 553/511 osob 

3.2.2. Podíl na expozici 

 Zápůjčky sbírkových předmětů ve stálých expozicích 

 Vlastivědné muzeum Jesenicka 
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 NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci – státní zámek Velké Losiny 

 NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci – státní zámek Šternberk 

 NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci – státní zámek Jánský vrch v Javorníku 

 Staré Město 

 Město Šumperk 

 Muzeum umění Olomouc 

 Pivovarské muzeum Hanušovice 

 Muzeum silnic Vikýřovice 

 Obec Police 

3.3.3 Reinstalace expozic 

3.3.4 Expozice stávající 

3.2.4.1 Příroda a dějiny severozápadní Moravy – Šumperk 

Návštěvnost: 1 742/482 osob 

3.2.4.2 Z dějin Mohelnicka – Mohelnice 

Návštěvnost: 997/344 osob 

3.3.4.3 Pravěk Mohelnicka  

Návštěvnost 2 180/424 osob 

3.3.4.4 Z historie města a okolí – Zábřeh 

Návštěvnost 835/280 osob 

3.3.4.5 Jan Eskymo Welzl – Zábřeh 

Návštěvnost společně s 3.3.4.4. 

3.3.4.6 Z pokladů zábřežského muzea 

Návštěvnost společně s 3.3.4.4. 

3.3.4.7. Expozice A. Kašpara v Lošticích 

Návštěvnost 1 122/101 osob 

3.3.4.8 Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 

Návštěvnost 14 645/4 434 osob 
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3.3.4.9 Expozice pánů z Vlašimi – Úsov 

Návštěvnost 14 368/14 276 osob 

3.3.4.10 Pohádky na Úsově 

Návštěvnost společně s 3.3.4.8. 

3.3.4.11 Úsov, kolébka lesnického školství 

Návštěvnost společně s 3.3.4.8. 

Celkem 11 expozic a 1 autorská, návštěvnost 36 442/20 852 osob. 

3.4 Dílny a exkurze   

3.4.1 Autorské z výzkumu 

3.4.2 Autorské 

 Šumperk 

O včelách a lidech 

 

3. 3., 4. 3., 12. 3., 13. 3., 25. 3., 10. 4., 14. 4., 22. 4., 23. 4.   

 

Celkem 9 dílen / 127 osob          Tylová, Kudelová, Vláčelová 

Šperkovnice šumperského muzea  

22. 4., 23. 4., 5. 5. (3x), 14. 5., 15. 5. 

Celkem 7 dílen /100 osob                Tylová, Kirkosová 

 Mohelnice  

Štědrý den v proměnách času 

29. 1.  

Celkem 1 dílna / 20 osob               Tylová, Třísková 

Když jsem já sloužil  

17. 9., 18. 9., 22. 9., 23. 9., 24. 9., 15. 10., 16. 10., 20. 10., 21. 10., 22. 10., 23. 10., 3. 11.,  

4. 11., 5. 11., 6. 11., 10. 11., 12. 11. (2x), 13. 11.     

Celkem 19 dílen / 340 osob                  Tylová, Třísková 

Řezbářské betlémy 

9. 12., 17.12, 18.12.  
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Celkem 3 dílny / 44 osob       Tylová, Třísková 

 Loštice  

Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklízím... 

31. 3.   

Celkem 1 dílna / 14 osob                 Tylová, Janíčková 

Hola, hola, škola volá 

17. 9., 7. 10., 10. 9.       

Celkem 3 dílny / 60 osob       Tylová, Janíčková 

Půjdem spolu do Betléma 

16. 12., 17. 12., 18. 12. 

Celkem 3 dílny/ 60 osob            Tylová, Janíčková 

 Zábřeh 

Tajemství grafiky 

29. 9., 7. 10., 2x 15. 10., 20. 10., 22. 10., 2x 3. 11., 4. 11. 

Celkem 9 dílen / 214 osob       Kirkosová, Jedonek 

Betlémy srdcem 

20. 11., 7. 12. 

Celkem 2 dílny / 38 osob 

Celkem proběhlo 57 dílen s návštěvností 1 017 osob. 

Komentované prohlídky: 

 Šumperk 

Za zimních večerů v chalupách:  

7. 1., 8. 1., 9. 1., 13. 1., 20. 1. (2x), 4. 2., 6. 2., 19. 2., 26. 2., 12. 3., 18. 3., 20. 3. (2x), 24. 3. 

(2x), 25. 3. (2x).                     

Celkem 18 prohlídek / 388 osob                 Tylová, Kudelová, Vláčelová 
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O včelách a lidech 

3. 3., 5. 3., 6. 3., 13. 3., 17. 3. (4x), 20.3. (3x), 24. 3., 25. 3. (2x), 31. 3., 1. 4., 8. 4., 9. 4., 14. 4. 

(3x), 16. 4., 17. 4. (3x), 21. 4., 24.4. 

Celkem 27 prohlídek / 543 osob                           Tylová, Kudelová 

Radek Pilař dětem pro radost 

17. 2., 24. 2., 25. 2., 26. 4., 27. 2., 3. 3., 4. 3., 6. 3. (2x), 10. 3. (2x), 11. 3. (2x), 12. 3. (2x), 13. 

3., 17. 3. (5x), 18. 3., 19. 3. (3x), 20. 3. (2x), 24. 3. (3x), 25. 3. (2x), 26. 3. (3x), 27. 3. (3x), 31. 

3. (4x), 1. 4., 7. 4. (2x), 8. 4. (2x), 9. 4., 10. 4. (2x), 14. 4., 15. 4. (2x), 16.4 (2x), 17. 4. (2x),  

28. 4. 

Celkem 62 prohlídek / 1 282 osob            Tylová, Vláčelová, Janíčková 

Šperkovnice šumperského muzea 

24. 3., 21. 4. (2x), 22. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5.      

Celkem 7 prohlídek / 118 osob                                                                      Kirkosová, Halama 

Cestou křížů 

28. 4., 19. 5.                            

Celkem 2 prohlídky / 19 osob               Kudelová, Kirkosová 

Ohrožené rostliny 

5. 6. (2x), 17. 6., 24. 6.    

Celkem 4 prohlídky / 66 osob                              Zmrhalová                                                                                                                 

V čem jste se, dámy, vdávaly 

12. 6.   

Celkem 1 prohlídka / 7 osob                  Kudelová 

Pojďme děti, budeme si hrát 

17. 6., 18. 6., 23. 6. (4x), 24. 6. (2x), 25. 6. (2x), 26. 6. (2x), 30. 6. (2x), 7. 7. (2x).  

Celkem 16 prohlídek / 299 osob                            Tylová                                                                        

Hasiči – pracovitost, obětavost, statečnost 

10. 6. (2x), 30. 9.  

Celkem 2 prohlídky / 33 osob                                                  Tempírová      
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Výrobky z kostí a parohů 

22. 10., 29. 10. 

Celkem 2 prohlídky / 36 osob             Dvořák 

 Muzejní nej 

12. 11., 8. 12., 9. 12., 22. 12. 

Celkem 4 prohlídky / 107 osob      Tylová, Janíčková 

Třicetiletá válka a Šumpersko 

27. 10., 4. 11. (2x), 26. 11., 8. 12., 11. 12. (2x), 15. 12. 

Celkem 8 prohlídek / 149 osob      Tylová, Doubravský 

Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času 

25. 11. (2x), 26. 11., 1. 12., 3. 12., 9. 12., 10. 12., 11. 12., 15. 12. (2x), 22. 12. 

Celkem 12 prohlídek/261 osob      Tylová, Tempírová 

Vřesová Studánka 

3. 11. – 3 děti                                                                                    

Celkem 1 prohlídka / 3 osoby       Zmrhalová 

Stálá expozice šumperského muzea 

10. 3., 29. 4., 12. 6. (2x), 18. 6., 19. 6., 30. 6., 13. 10., 12. 11., 15. 12. 

Celkem 10 prohlídek /218 osob    Tylová, Doubravský, Tempírová 

 Mohelnice 

Mohelnicko za Velké války 1914 – 1918      

10. 3. (2x), 13. 3., 18. 3., 27. 3. (2x), 31. 3.  

Celkem 7 prohlídek/93 osob        Žouželka                                                          

Město a lidé                                                 

15. 5., 22. 5., 28. 5. (2x), 30. 5., 3. 6., 17. 6., 18. 6. (2x), 19. 6.    

Celkem 10 prohlídek / 157 osob       Žouželka                                                                       

Když jsem já sloužil            

18. 9. (2x), 1. 10., 15. 10., 16. 10., 21. 10.  

Celkem 6 prohlídek/93 osob    Žouželka                                                                             
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Řezbářské betlémy                                       

17. 12. (2x), 18. 12. (2x) 

Celkem 4 prohlídky / 72 osob    Žouželka                                                                                           

Stálá expozice Z dějin Mohelnicka                           

28. 1., 10. 3., 19. 3., 24. 4., 22. 5., 26. 5., 27. 5., 1. 6. (2x), 11. 9., 2. 10., 16. 10., 27. 10.,  

25. 11., 18. 12. 

Celkem 15 prohlídek/266 osob    Žouželka                                                     

Stálá expozice Pravěk Mohelnicka                           

28. 1., 20. 2., 18. 3., 19. 3., 22. 5., 1. 6. (2x), 23. 7. (2x), 16. 10., 18. 11., 25. 11. (2x)  

Celkem 13 prohlídek/248 osob       Žouželka                                                                                                                                    

Celkem proběhlo 231 komentovaných prohlídek s návštěvností 4 458 osob.                                       

 

3.5 Přednášky 

3.5.1 Autorské z uzavřeného výzkumu 

Loštice na fotografiích a pohlednicích 

Termín 22. 1.  

Loštice, 33/0 osob         Janíčková 

Celkem 1 autorská přednáška z uzavřeného výzkumu, návštěvnost 33/0 osob.  

3.5.2 Autorské 

Přednáška na vernisáži O včelách a lidech 

Termín: 29. 1.  

Šumperk, 71/71 osob          Kudelová 

Přednáška na vernisáži Zkameněliny 

Termín: 5. 2.  

Zábřeh, 12/0 osob                 Dvořák  

Přednáška na vernisáži Mohelnicko za velké války 

Termín: 12.2. 

Mohelnice, 37/37 osob        Doubravský 
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Přednáška na vernisáži Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklízím 

Termín: 26. 2. 

Loštice, 30/30 osob           Janíčková 

Přednáška na vernisáži Šperkovnice 

Termín: 5. 3. 

Šumperk, 80/80                    Kirkosová, Halama 

V zákopech 1. světové války 

Termín: 19. 3.  

Mohelnice, 36/0 osob         Doubravský 

Pl. K. Lukas a bratři Kohoutkové 

Termín: 7. 4. 

Zábřeh, 18/1 osob                    Tempírová 

Hrad a zámek Úsov v dějinách 

Termín: 9. 4.  

Postřelmov, 40/40 osob        Doubravský 

Památky historických měst na severu Olomouckého kraje 

Termín: 21. 4. 

Dům kultury Šumperk, 26/26 osob             Filipová 

Vycházka za mechy a lišejníky CHKO Jeseníky/ Branná 

Termín: 25. 4. 

Branná, 25/25 osob         Zmrhalová 

Obrázky ze starého Svébohova I. 

Termín: 28. 4.  

Svébohov, 20/20 osob        Kudelová 

Přednáška na vernisáži Město a lidé 

Termín: 30. 4. 

Mohelnice, 48/48 osob        Žouželka  
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Přednáška na vernisáži výstavy V čem jste se, dámy, vdávaly? 

Termín: 15. 5. 

Šumperk – Muzejní noc, 450/450 osob      Kudelová 

Přednáška na vernisáži Hasiči 

Termín: 4. 6. 

Šumperk, 83/83 osob          Tempírová 

Přednáška na vernisáži Sanatorka 

Termín: 16. 7.  

Šumperk, 250/250 osob      Gronychová, Stuchlá, Buchtová 

Rostliny skal 

Termín: 16. 7. 

Nová Ves u Rýmařova – tábor dětí se sluchovým postižením, 38/38 osob   Zmrhalová 

Přednáška na vernisáži Hola, hola, škola volá 

Termín: 3. 9. 

Loštice, 40/40 osob         Janíčková 

Přednáška na vernisáži Výrobky z kostí a paroží 

Termín: 17. 9. 

Šumperk, 25/25 osob             Dvořák 

Regionální odborná a vlastivědná literatura očima historika a badatele 

Termín: 17. 9. 

Šumperk, Městská knihovna, pro pracovníky knihoven, 38/38 osob  Doubravský 

Přednáška na vernisáži Tajemství grafiky 

Termín: 24. 9. 

Zábřeh, 21/21 osob         Kirkosová  

Přednáška na vernisáži Muzejní nej 

Termín: 8. 10. 

Šumperk, 72/72 osob         Janíčková 
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Přednáška HOLLAR X REMBRANDT. Velikáni z grafické sbírky Karla Lukase  

Termín 14. 10. 

Zábřeh, 10/0 osob         Kirkosová 

Přednáška na vernisáži Třicetiletá válka 

Termín: 22. 10. 

Šumperk, 120/120 osob        Doubravský 

První budova české menšinové školy v Šumperku 

Termín: 8. 11. 

Městská knihovna Šumperk, 32/32 osob      Filipová 

Pražské jaro 1968 

Termín: 11. 11. 

Mohelnice, 24/0 osob         Žouželka 

Spolkový a společenský život v Mohelnici v minulosti (do roku 1945) 

Termín: 12. 11. 

Mohelnice, 31/0 osob         Žouželka 

Přednáška na vernisáži Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času 

Termín: 12. 11.  

Šumperk, 47/47 osob         Tempírová 

Přednáška na vernisáži Betlémy srdcem 

Termín: 19. 11. 

Zábřeh, 54/54 osob          Kudelová 

Třicetiletá válka 

Termín 24. 11. 

Šumperk, 41/16 osob         Doubravský 

Obrázky ze starého Svébohova II. 

Termín: 24. 11. 

Svébohov, 20/20 osob        Kudelová 
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Obrázky ze starého Svébohova III. 

Termín 9. 12. 

Svébohov, 20/20 osob        Kudelová 

Celkem 31 přednášek, návštěvnost 1 859/1 704. 

3.6. Kulturně výchovná činnost 

3.6.3. Přednášky 

Gustav Frištenský – Mgr. Zdeňka Frištenská 

Termín: 15. 4. 

Loštice, 10/0 osob 

Přednáška na vernisáži Moje místo pro setkávání  - E. Jarmarová - PONTIS 

Termín 12. 6.  

Šumperk, 61/61 osob 

Přednáška na vernisáži Tři světy – V. Kovářová, T. Wurst 

Termín: 24. 9. 

Šumperk, 51/51 osob 

Přednáška na vernisáži Vřesová studánka – O. Jemelka 

Termín: 30. 10. 

Šumperk, 100/100 osob       

Celkem 4 přednášky, návštěvnost 222/212 osob. 

3.6.5. Jiné  

Loučení se zimou – doprovodný program k výstavě za zimních večerů v chalupách    

Termín: 22. 3.  

Šumperk, 76/0 osob 

Velikonoce v muzeu 

Termín: 2. 4. 

Šumperk, 208/0 osob   
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Velikonoce v Památníku A. Kašpara 

Termín 1. 4.  

Loštice, 62/62 osob  

Čarodějnice na Úsově  

Termín: 25. 4. 

Úsov, 421/153 osob 

Soutěž " O poklad paní Magdaleny " 

Termín: 13. 5. 

Zábřeh, 47/47 osob 

Muzejní noc v šumperském muzeu 

Termín: 15. 5. 

Šumperk, 450/450 osob 

Muzejní noc v Památníku A. Kašpara 

Termín: 15. 5. 

Loštice, 97/97 osob 

Derniéra výstavy Zítra nevařím 

Termín 22. 5. 

Loštice, 62/62 osob 

Pravěký den v muzeu 

Termín: 29. 5.  

Mohelnice, 301/301 osob 

Safari na Úsově 

Termín: 7. 6. 

Úsov, 110/50 osob 

Autorské čtení M. Demel 

Termín: 12. 6. 

Mohelnice, 28/0 osob 

 



93 

 

Dětský den v muzeu 

Termín: 13. 6. 

Šumperk, 250/250 osob 

Muzejní noc v mohelnickém muzeu 

Termín: 26. 6. 

Mohelnice, 60/60 osob 

Pohádkový víkend 

Termín 18. – 19. 7. 

Úsov, 152/67 osob 

Prázdninový den v muzeu 

Termín: 29. 7.                                                                                    

Šumperk, 600/600 osob 

Večerní prohlídka  

Termín: 28. 8. 

Úsov, 170/64 osob 

Zábavné odpoledne nejen s hasiči 

Termín: 19. 9. 

Šumperk, 310/310 osob 

Úsov plný strašidel 

Termín: 19. 9. 

Úsov, 502/100 osob 

Písmenkový den v památníku A. Kašpara 

Termín: 22. 9. 

Loštice, 61/61 osob 

Halloween 

Termín 31. 10. 

Úsov, 1036/634 osob 
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Soutěž " Toulky zábřežskou minulostí " 

Termín: 25. 11. 

Zábřeh, 34/34 osob 

Předvánoční řemeslný den v muzeu 

Termín: 28. 11. 

Mohelnice, 68/68 osob 

Mikulášský den 

Termín: 4. 12. 

Šumperk, 300/300 osob 

Autorské čtení – M. Valenta, A. Strejček, M. Demel a R. Beran 

Termín: 11. 12. 

Mohelnice, 45/0 osob 

Předvánoční muzeum – výroba svíček – spolupráce s Charita Zábřeh 

Termín: 11. a 12. 12. 

Zábřeh, 66/66 osob 

Vzdělávací program pro školy s názvem: Moje město Šumperk – stálá expozice 

Termín: 15. 12. 

Šumperk, 15/15 osob 

Autorské čtení M. Demel, Jílková 

Termín: 15. 12. 

Loštice, 21/0 osob 

Celkem akcí 27 akcí, návštěvnost 5 552/3 851. 

Volné vstupy dle ustanovení Zřizovací listiny – celkem 6 649 návštěvníků 

18. 4. Mezinárodní den památek, vstup zdarma do všech zařízení – celkem 2 175 

8. 5. Den vítězství – celkem 104 

18. 5. Mezinárodní den muzeí, stup zdarma do všech zařízení – celkem 704 

5. a 6. 7. Den slovanských věrozvěstů, den upálení Mistra Jana Husa – celkem 495 

Dny evropského kulturního dědictví, vstup zdarma do všech zařízení – 2 699 

28. 9. Den české státnosti – celkem 210 
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28. 10. Vznik samostatného československého státu – celkem 112 

17.11. Den boje za svobodu a demokracii 152 

Volných vstupů ve dnech stanovených zřizovací listinou využilo 6 649 návštěvníků. 

3.7 Internet  

3.7.1 Vlastní stránky  

Vlastivědné zajímavosti na www.muzeum-sumperk.cz  (viz kap. 3.1.1.1). 

Informační články k výstavám na webových stránkách 

Průběžné vkládání informačních článků o výstavách a akcích do sekce „Program“ na web 

muzea (http://muzeum-sumperk.cz/). Plakáty k výstavám, přednáškám a jiným akcím, 

fotografie z vernisáží a akcí, informace o otevírací době a další rovněž vkládány na facebookový 

profil muzea (https://www.facebook.com/VMvSumperku/). 

3.7.2 Ostatní internetové stránky 

V rámci placené propagace vkládání plakátů na server www.plakatovna.cz (jedná se o virtuální 

plakátovací plochu), plakáty a anotace se v rámci placené propagace také uveřejňovaly na 

serveru www.atlasceska.cz.    

Pravidelné vkládání anotací a článků (zdarma) na webové servery www.infocesko.cz, 

www.infosumperk.cz, www.sumpersky.rej.cz, www.kudyznudy.cz, www.do-muzea.cz, 

www.navstivtejeseniky.cz, www.vylety-zabava.cz, www.museum.cz, www.aktualizuj.me, 

www.jesenikypass.cz, www.informuji.cz, www.akce.sumpersko.net, www.infoglobe.cz, 

www.vastrh.cz, www.navikend.cz atd. 

Šumpersko.net 

I v roce 2015 pokračovala úzká spolupráce s regionálním informačním serverem 

Šumpersko.net. Kromě placené bannerové reklamy na vybrané akce a výstavy server 

publikoval i delší informační články s fotografiemi. 

 19. ledna – Historie soužití včel a lidí (http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-

souziti-vcel-a-lidi-6937/clanek)  

 5. února – Pan Večerníček – Radek Pilař svým uměním rozdává radost dětem 

v Šumperku (http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pan-Vecernicek-Radek-Pilar-svym-

umenim-rozdava-radost-detem-v-Sumperku-7039/clanek)  

http://muzeum-sumperk.cz/
https://www.facebook.com/VMvSumperku/
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.plakatovna.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.atlasceska.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.infocesko.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.infosumperk.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.sumpersky.rej.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.kudyznudy.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.do-muzea.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.navstivtejeseniky.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.vylety-zabava.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.museum.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.aktualizuj.me
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.jesenikypass.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.informuji.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.akce.sumpersko.net
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.infoglobe.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.vastrh.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.navikend.cz
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-souziti-vcel-a-lidi-6937/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-souziti-vcel-a-lidi-6937/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pan-Vecernicek-Radek-Pilar-svym-umenim-rozdava-radost-detem-v-Sumperku-7039/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pan-Vecernicek-Radek-Pilar-svym-umenim-rozdava-radost-detem-v-Sumperku-7039/clanek
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 22. února – Rozmanitosti šperků se věnuje první samostatná výstava v šumperském 

muzeu (http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Rozmanitosti-sperku-se-venuje-prvni-

samostatna-vystava-v-sumperskem-muzeu-7109/clanek)  

 22. února – Čtyři hlavní pomocníci žen: pračka, žehlička, šicí stroj a vysavač 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Ctyri-hlavni-pomocnici-zen-pracka-zehlicka-sici-

stroj-a-vysavac-7110/clanek)  

 23. března – Návštěvníci šumperského muzea vynesli Smrtku a přivítali jaro 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Navstevnici-sumperskeho-muzea-vynesli-Smrtku-

a-privitali-jaro-7229/clanek)  

 28. března – Návštěvnická sezona na zámku Úsov opět ožívá 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Navstevnicka-sezona-na-zamku-Usov-opet-oziva-

7253/clanek)  

 3. dubna – V muzeu se děti připravovaly na Velikonoce 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-muzeu-se-deti-pripravovaly-na-Velikonoce-

7284/clanek)  

 8. dubna – Vlastimil Flášar našel unikátní pravěký poklad 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vlastimil-Flasar-nasel-unikatni-praveky-poklad-

7305/clanek) 

 26. dubna – Muzejní noc v Šumperku bude letos ve svatebním duchu 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzejni-noc-v-Sumperku-bude-letos-ve-

svatebnim-duchu-7388/clanek)  

 10. května – Módní přehlídka svatebních šatů v šumperském muzeu 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Modni-prehlidka-svatebnich-satu-v-sumperskem-

muzeu-7455/clanek)  

 18. května – Svatební róby oslnily šumperské muzeum 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Svatebni-roby-oslnily-sumperske-muzeum-

7494/clanek)  

 26. května – Hasičská výstava v šumperském muzeu 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Hasicska-vystava-v-sumperskem-muzeu-

7521/clanek)  

http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Rozmanitosti-sperku-se-venuje-prvni-samostatna-vystava-v-sumperskem-muzeu-7109/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Rozmanitosti-sperku-se-venuje-prvni-samostatna-vystava-v-sumperskem-muzeu-7109/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Ctyri-hlavni-pomocnici-zen-pracka-zehlicka-sici-stroj-a-vysavac-7110/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Ctyri-hlavni-pomocnici-zen-pracka-zehlicka-sici-stroj-a-vysavac-7110/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Navstevnici-sumperskeho-muzea-vynesli-Smrtku-a-privitali-jaro-7229/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Navstevnici-sumperskeho-muzea-vynesli-Smrtku-a-privitali-jaro-7229/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Navstevnicka-sezona-na-zamku-Usov-opet-oziva-7253/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Navstevnicka-sezona-na-zamku-Usov-opet-oziva-7253/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-muzeu-se-deti-pripravovaly-na-Velikonoce-7284/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-muzeu-se-deti-pripravovaly-na-Velikonoce-7284/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vlastimil-Flasar-nasel-unikatni-praveky-poklad-7305/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vlastimil-Flasar-nasel-unikatni-praveky-poklad-7305/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzejni-noc-v-Sumperku-bude-letos-ve-svatebnim-duchu-7388/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzejni-noc-v-Sumperku-bude-letos-ve-svatebnim-duchu-7388/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Modni-prehlidka-svatebnich-satu-v-sumperskem-muzeu-7455/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Modni-prehlidka-svatebnich-satu-v-sumperskem-muzeu-7455/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Svatebni-roby-oslnily-sumperske-muzeum-7494/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Svatebni-roby-oslnily-sumperske-muzeum-7494/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Hasicska-vystava-v-sumperskem-muzeu-7521/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Hasicska-vystava-v-sumperskem-muzeu-7521/clanek
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 5. června – Sv. Florián stráží výstavu hasičů v Šumperku 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sv-Florian-strazi-vystavu-hasicu-v-Sumperku-

7574/clanek)  

 24. června – Šumperské muzeum má unikátní dětskou hernu 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-ma-unikatni-detskou-hernu-

7664/clanek) 

 9. července – Pohádkové bytosti přijedou opět na Úsov 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pohadkove-bytosti-prijedou-opet-na-Usov-

7715/clanek/Spolecenske-akce)  

 20. července – „Za necelý měsíc jsme přivítali již tisícího návštěvníka,“ raduje se 

ředitelka muzea Marie Gronychová (http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Za-necely-

mesic-jsme-privitali-jiz-tisiciho-navstevnika-raduje-se-reditelka-muzea-Marie-

Gronychova-7749/clanek) 

 23. července – Do prázdninového soutěžení v muzeu se zapojují také hasiči 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Do-prazdninoveho-soutezeni-v-muzeu-se-

zapojuji-take-hasici-7762/clanek)  

 30. srpna – Unikátní slabikáře uvidíte na výstavě v Lošticích 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Unikatni-slabikare-uvidite-na-vystave-v-

Losticich-7908/clanek)  

 6. září – Šumperské muzeum nabízí již třetí bibliografii 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-nabizi-jiz-treti-bibliografii-

7944/clanek)  

 14. září – Šumperští dobrovolní hasiči zvou na atraktivní T. F. A. ligu 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersti-dobrovolni-hasici-zvou-na-atraktivni-

T-F-A-ligu-7976/clanek) 

 6. října – Odlehčená výstava s přízviskem „NEJ“ 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Odlehcena-vystava-s-prizviskem-NEJ-

8075/clanek)  

 24. října – Třicetiletá válka a Šumpersko 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Tricetileta-valka-a-Sumpersko-8155/clanek)  

http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sv-Florian-strazi-vystavu-hasicu-v-Sumperku-7574/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sv-Florian-strazi-vystavu-hasicu-v-Sumperku-7574/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-ma-unikatni-detskou-hernu-7664/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-ma-unikatni-detskou-hernu-7664/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pohadkove-bytosti-prijedou-opet-na-Usov-7715/clanek/Spolecenske-akce
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pohadkove-bytosti-prijedou-opet-na-Usov-7715/clanek/Spolecenske-akce
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Za-necely-mesic-jsme-privitali-jiz-tisiciho-navstevnika-raduje-se-reditelka-muzea-Marie-Gronychova-7749/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Za-necely-mesic-jsme-privitali-jiz-tisiciho-navstevnika-raduje-se-reditelka-muzea-Marie-Gronychova-7749/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Za-necely-mesic-jsme-privitali-jiz-tisiciho-navstevnika-raduje-se-reditelka-muzea-Marie-Gronychova-7749/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Do-prazdninoveho-soutezeni-v-muzeu-se-zapojuji-take-hasici-7762/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Do-prazdninoveho-soutezeni-v-muzeu-se-zapojuji-take-hasici-7762/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Unikatni-slabikare-uvidite-na-vystave-v-Losticich-7908/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Unikatni-slabikare-uvidite-na-vystave-v-Losticich-7908/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-nabizi-jiz-treti-bibliografii-7944/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-nabizi-jiz-treti-bibliografii-7944/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersti-dobrovolni-hasici-zvou-na-atraktivni-T-F-A-ligu-7976/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersti-dobrovolni-hasici-zvou-na-atraktivni-T-F-A-ligu-7976/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Odlehcena-vystava-s-prizviskem-NEJ-8075/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Odlehcena-vystava-s-prizviskem-NEJ-8075/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Tricetileta-valka-a-Sumpersko-8155/clanek
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 24. října – Halloween na Úsově (http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Halloween-na-

Usove-8160/clanek/Zpravodajstvi-z-regionu)  

 11. listopadu – Regionální výtvarnice Miloslava Vašíčková a její betlémy 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Regionalni-vytvarnice-Miloslava-Vasickova-a-

jeji-betlemy-8240/clanek)  

 20. listopadu – Řezbářské betlémy v Mohelnici 

(http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Rezbarske-betlemy-v-Mohelnici-8277/clanek) 

 20. listopadu – Historie Severní Moravy (http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-

Severni-Moravy-8278/clanek) 

 

http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Halloween-na-Usove-8160/clanek/Zpravodajstvi-z-regionu
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Halloween-na-Usove-8160/clanek/Zpravodajstvi-z-regionu
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Regionalni-vytvarnice-Miloslava-Vasickova-a-jeji-betlemy-8240/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Regionalni-vytvarnice-Miloslava-Vasickova-a-jeji-betlemy-8240/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Rezbarske-betlemy-v-Mohelnici-8277/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-Severni-Moravy-8278/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-Severni-Moravy-8278/clanek
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4. Ostatní činnost  

4. 1 Posudky 

 odborná vyjádření k plánovaným stavebním činnostem a k probíhajícím dozorovaným 

stavbám, celkem 20 posudků                       Halama, Tomešová  

 Odborný posudek ve věci zhodnocení stavu výskytu vzácných druhů ptáků a netopýrů 

na půdě hlavního domu Vlastivědného muzea v Mohelnici, na p. č. 7 katastru 

Mohelnice                 Dvořák 

 Odborný posudek článku Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-

lichenologických dnů v Podyjí pro redakci sborníku Thayensia                    Zmrhalová 

Celkem vydáno 22 posudků. 

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 

 Člen senátu AMG a předseda krajské sekce AMG    Gronychová 

 Jeseníky – sdružení cestovního ruchu, dozorčí rada    Gronychová 

Zaměstnanci VM Šumperk pracovali celkem v 5 komisích. 

4. 4 Weby a portály, publikace, rozhlas – aktualizace, doplňování informací a článků 

www.muzuem-sumperk.cz – viz 3.7.2 

www.plakatovna.cz – první virtuální plakátovací plocha v České republice 

www.sumpersko.net, www.rej.cz, www.ceskakultura.cz 

www.mf.cz, www.emuzeum.cz, www.ceska televize.cz.                      Buchtová 

4.5 Výuka 

 Konzultace studentům středních a vysokých škol při seminárních pracích  

                                       Kudelová,  Kirkosová 

 Konzultace bakalářské práce Benchmarking muzeí Olomouckého kraje, autor  

R. Drugda, ČZU Praha         Gronychová 

 

http://www.muzuem-sumperk.cz/
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4. 6 Počet badatelských návštěv 

 Šumperk – podsbírka historická – 15 badatelů 

 Šumperk – podsbírka archeologická – 1 badatel 

 Šumperk – podsbírka botanická – 1 badatel 

 Zábřeh – podsbírka historická – 6 badatelů 

 Mohelnice – podsbírka archeologická – 3 badatelé 

 Mohelnice – podsbírka historická – 1 badatel 

 Havelkovo muzeum v Lošticích – 2 badatelé 

Celkem 29 badatelských návštěv. 

4.7 Služby dle zákona 122 – bezplatné 

Licenční smlouvy – 344 sbírkových předmětů. 

Badatelské dotazy ze sbírek celkem – 234 

sbírka šumperského muzea 

 podsbírka historická – 7 služeb Filipová, 7 služeb Kirkosová, 6 služeb Kudelová, 29 

služeb Doubravský 

 podsbírka archeologická – 8 služeb Halama 

 podsbírka botanická – 150 služeb Zmrhalová 

 podsbírka geologická – 9 služeb Dvořák 

 podsbírka zoologická – 1 služba Dvořák 

sbírka zábřežského muzea – 3 služby Tempírová 

sbírka mohelnického muzea 

 podsbírka archeologická – 11 služeb Halama 

sbírka Havelkova muzea – 3 služby Janíčková 

Celkem 578 poskytnutých služeb (vyhledání a zaslání fotografií, reprodukcí sbírkových 

předmětů, informací o sbírkových předmětech apod.). 

4.8 Služby dle zákona 122 – placené služby – 2 licenční smlouvy na zveřejnění 3 sbírkových 

předmětů. 
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4. 9 Zájmová sdružení u muzea 

 Spolupráce se Společností přátel hradu Bouzova (SACB).          Žouželka, Gronychová 

 Spolupráce s  o. s. Respekt a tolerance Loštice.                                               Žouželka 

4. 10 Spolupráce s médii 

Spolupráce s regionálním tiskem (články o výstavách a jiných akcích), upoutávky na výstavy 

a další akce v regionálním vysílání ČT, Český rozhlas Olomouc, Rádio Rubi, Rádio Haná.  

Televize 

 reportáž ČT D pozvánky na výstavy O včelách a lidech a Za zimních večerů 

v chalupách – 30. 1. 2015 Tamtam           Kudelová 

 reportáž TV Morava – Náš kraj, 23. 2. – 1. 3. 2015 reportáž z výstavy Za zimních 

večerů v chalupách             Kudelová 

 Česká televize Studio 6 víkend – pozvánka na výstavu Za zimních večerů v chalupách 

(telefonická + foto)             Kudelová 

 ČT Toulavá kamera – reportáž z výstavy Za zimních večerů v chalupách – 15. 3. 2015  

     Kudelová 

 reportáž TV Morava – Náš kraj, 15. týden, 6. – 12. 4. 2015 reportáž z výstavy Cestou 

křížů                                                                                                Kirkosová, Kudelová 

 3. května, ČT 1 (Toulavá kamera) – reportáž k výstavě Cestou křížů 

Mária Kudelová, Lenka Kirkosová 

 31. května, ČT 1 (Toulavá kamera) – v rámci reportáže o městu Šumperk 

 2. července, TV Morava (Minuty z regionu) – Pojďte, děti, budeme si hrát 

 14. srpna, ČT: D (Tamtam) – Pojďte, děti, budeme si hrát! 

 Reportáž o Sanatorce a výstavě odvysílala ČT Brno, pořad Týden v regionech. 

Rozhlas 

 Český rozhlas Olomouc, Kraj na dlani – telefonická pozvánka na výstavu O včelách a 

lidech 25. 2. 2015 

 5. března, 8.45, Český rozhlas Olomouc (Dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc) – 

rozhovor k výstavě Šperkovnice šumperského muzea   Kirkosová  

 ČR Olomouc – živě telefonicky 16.5. – V čem jste se, dámy, vdávaly   Kudelová 



102 

 

 Český rozhlas – reportáž živě telefonicky z výstavy Šperkovnice šumperského muzea     

             Kirkosová 

 Rádio Evropa 2, květen – srpen, upoutávky na výstavu V čem jste se, dámy, vdávaly 

 7. června, 8.15, Český rozhlas Olomouc (Dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc) – 

rozhovor k akci Safari na zámku Úsov     Buchtová    

 8. října, 8.45, Český rozhlas Olomouc (Dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc) – 

rozhovor k výstavě Muzejní NEJ      Buchtová 

 22. října, 8.45, Český rozhlas Olomouc (Dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc) – 

rozhovor k výstavě Třicetiletá válka a Šumpersko    Buchtová 
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5 Standardy 

5.1 Výstavy ze sbírek, návštěvní doba  

Výstavy ze sbírek 

5.1.1 O včelách a lidech, Šumperk, Technické muzeum Brno (3.2.2.1, 3.2.7.13) 

5.1.2 Šperkovnice, Šumperk (3.2.2.2) 

5.1.3 Hasiči, Šumperk (3.2.2.3) 

5.1.4 Muzejní nej, Šumperk (3.2.2.4) 

5.1.5 Třicetiletá válka a Šumpersko, Šumperk (3.2.2.5) 

5.1.6 Město a lidé, Mohelnice (3.2.2.6) 

5.1.7 Zítra nevařím, protože peru, žehlím, uklízím.., Loštice (3.2.2.7) 

5.1.8 Výrobky z kostí a paroží, Šumperk (3.2.2.10) 

5.1.9 AVE MARIA, Šumperk (3.2.2.12)  

5. 1. 10 Za zimních večerů v chalupách, Šumperk (3.2.2.13) 

5. 1. 11 Sanatorka, Šumperk (3.2.2.14)  

5. 1. 12 Loštice na fotografiích, Loštice (3.2.2.15) 

5. 1. 13 Vřesová studánka, Šumperk (3.2.3.1) 

5. 1. 14 Hola, hola, škola volá (3.2.4.4) 

5. 1. 15 Mohelnicko za velké války 1914 – 1918, Mohelnice (3.2.7.1) 

5. 1. 16 Zkameněliny, Zábřeh, Úsov (3.2.7.2, 3.2.7.2) 

5. 1. 17 Když jsem já sloužil…, Mohelnice (3.2.7.4) 

5. 1. 18 Tajemství grafiky, Zábřeh (3.2.7.5) 

5. 1. 19 Půjdem spolu do Betléma, Loštice, Zábřeh (3.2.7.6, 3.2.7.8) 

5. 1. 20 Řezbářské betlémy, Mohelnice (3.2.7.7) 

5. 1. 21 Štědrý den v proměnách času, Mohelnice (3.2.7.9) 

5. 1. 22 Chléb náš vezdejší, Libina, Vrchlabí (3.2.7.10, 3.2.7.11) 

5. 1. 23 Dřív než usneš, Kroměříž (3.2.7.12) 

5. 1. 24 Fenomén IGRÁČEK – výstava zapůjčena z Technického muzea v Brně (3.2.6.2) 

5. 1. 25 Ohrožené rostliny střední Moravy – výstava zapůjčena z Vlastivědného muzea 

v Olomouci (3.2.6.9) 

5. 1. 26 Cestou křížů (3. 2. 4. 1) 

5. 1. 27 V čem jste se, dámy, vdávaly? (3. 2. 2. 14) 

5. 1. 28 Zdeněk Burian, malíř ztraceného času (3. 2. 4. 2)  
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Celkem 32 výstav ze sbírek VM Šumperk nebo jiných muzeí. 

Návštěvní doba zařízení VM v Šumperku: 

Šumperk: Út – Ne:  9.00 – 12,00 12,30 – 17,00                         

Zábřeh: Út – Ne:  9,00 – 12,00 12,30 – 16,00 

Mohelnice: Út – Ne:  9,00 – 12,00 12,30 – 16,00   

Loštice: St – Ne:  9,00 – 12,00  12,30 – 16,00 

Úsov:  Duben, září, říjen Út – Ne: 9.00  - 16.15 

Květen, červen Út – Ne:  9,00 – 19,00      

   Červenec – srpen Út – Ne:  9,00 – 19,30     

5.2 Programy ze sbírek 

Muzejní programy   - viz Dílny a komentované prohlídky (3.4.1) – celkem 57 + 215  

- viz Přednášky (3.5.) – celkem 27 

- viz jiné (3.6.4), celkem 24    

Celkem bylo v roce 2015 uspořádáno 323 programů ze sbírek. 

5.2.1 Specifické skupiny  

 Stálá expozice 

15. 12. důchodci Prostějov      1 prohlídka / 30 lidí 

 Za zimních večerů v chalupách 

13. 1. Pomněnka     1 komentovaná prohlídka / 14 dětí 

 Malíř ztraceného času – dílny 

25. 1. internát Třebízského, 14. 1. Pomněnka, 12. 2. Schola Viva  

25. 1. – 7 dětí, 14. 1. – 14 dětí, 12. 2. – 7 dětí          3 dílny / 28 dětí 

 Muzejní nej – dílny 

8. 12. internát Třebízského                                1 dílna / 4 děti 

 Třicetiletá válka a Šumpersko 

4. 11. internát Třebízského       1 komentovaná prohlídka / 8 dětí 

 Šperkovnice šumperského muzea – dílny 

5. 5. internát Třebízského, 14. 5. ZŠ Hanácká, 15. 5. Pomněnka 

5. 5. – 6 dětí, 14. 5. – 11 dětí, 15. 5. – 9 dětí,                  3 dílny / 26 dětí 
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 V čem jste se, dámy, vdávaly 

12. 6. důchodci Brno (provázela Kudelová)             1 komentovaná prohlídka / 7 lidí 

 Pojďte, děti, budeme si hrát 

17. 4. internát Třebízského, 23. 6. Pomněnka, 26. 6. Schola Viva 

17. 4. – 4 děti, 23. 6. – 11 dětí, 26. 6. – 8 dětí              3 prohlídky / 23 dětí 

 Radek Pilař dětem pro radost 

17. 2. internát Třebízského, 24. 2. Pomněnka, 28. 4. dětský domov Štíty  

17. 2. – 6 dětí, 24. 2. – 19 dětí, 28. 4. – 5 dětí   3 komentovaná prohlídky/30 dětí 

 Radek Pilař dětem pro radost - dílny 

3. 3. Pomněnka                                                          1 dílny/14 dětí 

 O včelách a lidech – dílny 

3. 3. internát Třebízského, 10. 4. Pomněnka, 22. 4. Pomněnka 

3. 3. – 6 dětí, 10. 4. – 8 dětí, 22. 4. – 12 dětí          3 dílny/26 dětí 

 O včelách a lidech 

17. 4. Charita Zábřeh                1 komentovaná prohlídka/8 lidí 

 Cestou křížů 

19. 5. důchodci Zábřeh (provázela Kudelová, Kirkosová)       

       1 komentovaná prohlídka/12 lidí 

 Rostliny skal 

16. 7. Nová Ves u Rýmařova – tábor dětí se sluchovým postižením, 38 osob  

             Zmrhalová 

Pro specifické skupiny obyvatel (senioři, speciální školy, dětské domovy, zdravotně postižení) 

se konalo celkem 14 akcí. 

5.3 Výroční zpráva 

Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách VM Šumperk, resumé výroční zprávy 

bude ve formě článku o činnosti VM Šumperk v roce 2015 publikováno v Severní Moravě 102 

a také v ročence Města Šumperk.   

 5.4 Programy a publikace 

Programy i publikace jsou zveřejňovány na webu, plakátech, pozvánkách, v tisku, médiích 

(ČTV, TV Morava, Český rozhlas, Radio Haná). Prodej vlastních publikací probíhá ve všech 

zařízeních VM v Šumperku i v Informačním centru, nabídka všech publikací je na webových 
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stránkách. Spolupráce s Městskou knihovnou v Šumperku a s knihkupectvím Duha v Šumperku 

a s webovými novinami Sumpersko.net. Program muzea je vydáván na každý měsíc jak 

v tištěné podobě, tak v podobě internetové.                     

5.5 Počet informací: sbírky a výstupy    

Informace – viz 3.1.2., celkem cca 191, web – celoročně 

Publikace – viz 3.1.1. – celkem 12  

5.6 Expertízy, posudky, pojednání 

Viz 4.1 cca 22 

5.7 Struktury zlevněného vstupného 

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

č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., v platném znění, a v souladu s přílohou 

č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, stanoven 

Směrnicí ředitelky VMŠ č. 5/2010 včetně dodatků. 

Slevy min. 50 % z plného vstupného jsou uplatňovány ve všech zařízeních VM Šumperk pro 

žáky a studenty SŠ a VŠ, pro seniory nad 65 let, zdravotně postižené občany a pro skupiny žáků 

a studentů v minimálním počtu 5 osob.  

Volné vstupy jsou zajištěny pro děti do 6 let (mimo organizovaných skupin dětí), dále pro 

držitele průkazů AMG a ICOM a pro držitele karty Olomouc Region Card a pro zaměstnance 

Olomouckého kraje. 

Ve dnech 18. 4., 18. 5., 8. 5., 5. - 6. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11. a jeden den v průběhu Dnů 

evropského kulturního dědictví jsou do všech zařízení VM Šumperk s výjimkou Lovecko-

lesnického muzea na zámku Úsov vstupy zdarma. Do Lovecko-lesnického muzea na zámku 

Úsov jsou vstupy zdarma pouze 18. 4., 18. 5. a jeden den v průběhu Dnů evropského kulturního 

dědictví. 

Ceník vstupného je, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech zařízeních, na webových 

stránkách VM a v tisku.  

Muzeum Šumperk 

Plné vstupné: 

stálá expozice    40,- Kč 

výstavy ve Výstavní síni  20,- Kč 
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Galerie Šumperska   30,- Kč         

Ostatní výstavy   20,- Kč 

Slevy:  min. 50 %  (žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři (od 65 let), skupiny žáků a studentů – min. 

5 osob včetně pedagog. doprovodu, ZTP včetně doprovodu) 

stálá expozice    20,- Kč 

Výstavní síň    15,- Kč 

Ostatní výstavy   10,- Kč 

Galerie Šumperska   15,- Kč 

Jednotné vstupné: 

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. doprovodu – školky, tábory atd.) 

10,- Kč 

Galerie mladých   10,- Kč     

Volné vstupy: 

Pracovníci Olomouckého kraje,  děti do 6 let (jednotlivě), pedagogický dozor, majitelé průkazů 

Olomouc region Card, ICOM, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM  mají 

vstup zdarma. 

Plné vstupné: 

Stálá expozice Z dějin Mohelnicka 20,- Kč 

Stálá expozice Pravěk Mohelnicka 40,- Kč 

Výstavy    20,- Kč 

Slevy:  min. 50 %  (žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři (od 65 let), skupiny žáků a studentů – min. 

5 osob včetně pedagog. doprovodu, ZTP včetně doprovodu) 

Stálá expozice Z dějin Mohelnicka 10,- Kč  

Stálá expozice Pravěk Mohelnicka 20,- Kč 

Výstavy    10,- Kč 

Jednotné vstupné: 

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. doprovodu – školky, tábory atd.)  

10,- Kč 

Volné vstupy: 

Pracovníci Olomouckého kraje,  děti do 6 let (jednotlivě), pedagogický dozor, majitelé průkazů 

Olomouc region Card, ICOM, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM  mají 

vstup zdarma. 
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Muzeum Zábřeh, Památník Adolfa Kašpara Loštice 

Plné vstupné: 

Stálá expozice    20,- Kč 

Výstavy    20,- Kč 

Slevy:  min. 50 %  (žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři (od 65 let), skupiny žáků a studentů – min. 

5 osob včetně pedagog. doprovodu, ZTP včetně doprovodu) 

Stálá expozice    10,- Kč  

Výstavy    10,- Kč 

Jednotné vstupné: 

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. doprovodu – školky, tábory atd.)    

10,- Kč 

Minigalerie v Muzeu Zábřeh  10,- Kč 

Volné vstupy: 

Pracovníci Olomouckého kraje,  děti do 6 let (jednotlivě), pedagogický dozor, majitelé průkazů 

Olomouc region Card, ICOM, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM  mají 

vstup zdarma. 

Lovecko-lesnické muzeum Úsov 

Plné vstupné: 

Stálá expozice    90,- Kč 

Vlašimský palác (samostatně) 40,- Kč 

Slevy:  min. 50 %  (žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři (od 65 let), skupiny žáků a studentů – min. 

5 osob včetně pedagog. doprovodu, ZTP včetně doprovodu) 

Stálá expozice    45,- Kč 

Vlašimský palác samostatně  20,- Kč 

Jednotné vstupné: 

Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. doprovodu – školky, tábory atd.) 

20,- Kč 

Galerie L. Bartoše   20,- Kč   

Výstavy (samostatně)   20,- Kč  
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Volné vstupy: 

Pracovníci Olomouckého kraje,  děti do 6 let (jednotlivě), pedagogický dozor, majitelé průkazů 

Olomouc region Card, ICOM, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM  mají 

vstup zdarma. 

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

od roku 2012 také na Senior pasy (pro občany nad 55 let). Od roku 2009 je ve všech zařízeních 

VM vstup držitelům Olomouc Region Card zdarma. 

5.8 Bezplatné vstupy 

Dle Zřizovací listiny byl poskytnut bezplatný vstup v následující dny:   

Zařízení 18.4. 8.5. 18.5. 
5.a 
6.7. 12.9. 28.9. 28.10. 17.11. celkem 

Šumperk 1735 30 172 325 1012 155 72 125 3626 

Mohelnice 29 3 2 53 752 10 13 9 871 

Zábřeh 91 57 63 99 146 45 27 18 546 

Loštice 8 14 20 16 15 0   73 

Úsov 312  447  774    1533 

Celkem 2175 104 704 493 2699 210 112 152 6649 

Celkem za 2015 – 6 649 osob (v roce 2005 využilo volných vstupů v tyto dny 4 017 osob, 

v roce 2006 – 5 202 osob, v roce 2007 – 5 996 osob, v roce 2008 – 7 429 osob, v roce  

2009 – 10 402 osob, v roce 2010 – 9 367 osob, v roce 2011 – 11 373 osob, v roce 2012 – 5 076 

osob, v roce 2013 v 5 968 osob a v roce 2014 – 6 887 osob). 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zájem o volné vstupy byl v roce 2015 srovnatelný s rokem 

2014. Největší zájem návštěvníků o volné vstupy byl tradičně ve Dnech evropského dědictví 

(Šumperk) a také v rámci Mezinárodního dne památek.  

 

Olomouc Region Card, Rodinné pasy: 

Vstupy na Olomouc Region Card si udržely téměř stejnou úroveň jako v roce 2013 a 2014, 

v Muzeu Zábřeh opět nezaznamenali ani jeden vstup na Region Card. Rodinné pasy i Senior 

pasy byly využívány o něco méně než v roce 2014. Zejména projekt Senior pasů se jeví jako 

v podstatě zbytečný, protože senioři nad 65 let mají běžně dle platného ceníku 50 % slevu, ale 

na Senior pasy je sleva jen 20 %. Lidé ve věku mezi 55 a 65 lety se zase málokdy považují za 

seniory a k této slevě se nehlásí.  
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Region Card plný poloviční celkem 

rodinné 

pasy 

Senior 

pasy 

Šumperk 151 24 175 301 13 

Úsov 304 32 336 314 0 

Zábřeh 0 0 0 61 11 

Mohelnice 30 0 30 62 13 

Loštice 30 2 32 1 6 

  501 58 559 739 43 

5.9 Bariéry, hendikepovaní      

Přístup pro imobilní: 

Vlastivědné muzeum v Šumperku má všechna svá veřejně přístupná zařízení umístěna 

v kulturních památkách. Z tohoto důvodu nelze zpřístupnit pro imobilní občany důsledně 

všechny prostory. Zcela bezbariérové řešení má v důsledku nákladné rekonstrukce pouze 

muzeum v Zábřehu, ostatní objekty jsou pro imobilní přístupny pouze částečně, a to ve 

vstupních podlažích.  

Muzeum Šumperk přístupné pouze přízemí – výstavní síň, rytířský sál, WC, 

 Galerie, přednáškový sál, IC, WC ve východním křídle 

Muzeum Mohelnice přístupné vstupní podlaží – výstavní síň, WC 

PAK Loštice přístupné vstupní podlaží – expozice z dějin města + WC 

Muzeum Zábřeh   přístupné celé 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov                     

    přístupné vstupní podlaží a nádvoří, WC a občerstvení v tzv.    

Staré škole 

5.10 Oznámení omezené dostupnosti 

Omezení dostupnosti bývá vždy oznámeno v tisku i na webových stránkách VM Šumperk i 

vývěskou přímo na zařízeních VM. V roce 2015 se vyskytly pouze ojedinělé krátké výluky 

v souvislosti s údržbou objektů (malování, opravy, výpadky elektřiny atd.). 

5.11 Oznámení slev 

Speciální slevy nad rámec ceníku vstupného nebyly realizovány. Volné vstupy či slevy byly 

avizovány na plakátech, na webu i v tisku. 

6 Účelové komise 

o Redakční rada SM, VM v Šumperku          Gronychová, Kirkosová, Doubravský  
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o Redakční rada měsíčníku Kulturní život Šumperka, MěÚ Šumperk  

              Buchtová, Doubravský 

o Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VM v Šumperku    

     Kudelová, Halama, Lubina, Vepřková, Zmrhalová + 3 externisté     

o Oborové sekce při AMG             jednotliví odborní pracovníci 

o Člen senátu AMG        Gronychová   

o PSSČ Vlastivědného muzea Jesenicka             Dvořák 

o Středomoravská archeologická komise    Halama, Tomešová 

o Certifikační komise Jeseníky originální produkt         Kudelová 

o Redakční rada literární revue KROK                     Buchtová     

o Redakční rada SM, VM v Šumperku          Gronychová, Doubravský, Kirkosová 

o Redakční rada měsíčníku Kulturní život Šumperka, MěÚ Šumperk  

                          Buchtová, Doubravský 
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 Tabulky 

1) Tabulka inventarizace 

2) Tabulka 1.1.  Evidence 

3) Tabulka 1.3.  Konzervování, restaurování 

4) Tabulka 1. 5. CES 

5) Tabulka 1.6.  Nájmy a výpůjčky 

6) Tabulka 1.7.  Depozitáře 

7) Tabulka 1.8.  Předměty v jiné evidenci 

8) Tabulka 2.     Věda a výzkum 

9) Tabulka 3.     Prezentace 

10) Tabulka 4.     Ostatní činnost 
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1.1. Evidence    

    

1.1.1.   Chronologický zápis Přírůst.číslo Kusů Náklady v Kč 

1.1.1.1. vlastní sbírková činnost - výzkumné 
úkoly 

                     -                     -     0,00    

1.1.1.2. vlastní sbírková činnost - systematická                 342     938 0,00    

1.1.1.3. soubory od sběratelů                      -                     -     0,00    

1.1.1.4. volné nákupy 14 36 47034 

1.1.1.5. dary 69              118     0,00    

1.1.1.6. převody                     -                   -     0,00    

1.1.1.7. staré sbírky                   8     8 0,00    

Celkem                 433     1100 47034 

Pozn.: komentář viz přílohy – Word    
 

 

 

 

 

  zprac. inv. čísel ks   

1.1.2.1. Podsb.histor.špk 465 465   

1.1.2.2.Podsb.archeolog.špk 3940 3940   

1.1.2.3. Podsb.geolog.špk 34 34   

1.1.2.4.Podsb.zoolog.špk 2 2   

1.1.2.5.Podsb.botan.-špk 268 268   

1.1.2.6.Pods.histor.-Mohel. 17 17   

1.1.2.7.Podsb.archeol.-Moh. 648 648   

1.1.2.8.Podsb.hist. Zábřeh 53 53   

1.1.2.9.Podsb.výtv.Loštice 5 5   

1.1.2.10.podsb.hist. Loštice 11 11   

1.1.2.11.podsb.hist. Úsov 1 1   

Celkem 5480 5480   

    

Pozn.: komentář viz přílohy – Word   
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1.3. 
Konzervování,restaurování celkem ks z toho externě 

1.31. Základ. Ošetření 955 0 

1.3.2. Dezinfekce 60600 0 

1.3.3. Zásadní ošetření celkem 1459 28 

z toho     

1.3.3.1. Konzervování 405 0 

1.3.3.2. Rekonzervování 876 0 

1.3.3.3 restaurování 28 28 

1.3.3.4. Preparace 150 1 

1.3.3.5 Repreparace 1 1 

Celkem všech 63014 28 

   

Pozn.: komentář viz přílohy – Word  

 

 

 

1.5. Centrální evidence sbírek předmětů v ks cel. evid.čísel 

1.5.1. Zařazení do sbírky 15554 4608 

1.5.2. Vyřazení ze sbírky 37 29 

      

      

      

      

      

1.6. Nájem a výpůjčky evid. čís./ kusů 
z toho zahraničí  

ev.č./ks 

1.6.1. Nájem  30/30   

1.6.2. Výpůjčky 213/249   

1.6.3. Zápůjčky 852/2539   

      

     

Pozn. Nájmem se rozumí 
zápůjčka, za kterou obdrží 
organizace úplatu    
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1.7 depozitáře 
počet / 
plocha 

úložná 
plocha 

1.7.1 nové     

1.7.2. adaptované 41/1903            3 362     

1.7.3. celkem  41/1903            3 362     

1.7.4 z toho zabezpečení     

1.7.4.1 mechanické.  41/1903            3 362     

1.7.4.2. Elektron.lokál.     

1.7.4.3. Elektron. centrál. 41/1903            3 362     

1.7.4.4. Hlíd. Služba     

      

      

Poz. Aktuální potřeba depozitářů   
 komentář 
WORD  

 

 

 

 

1.8. Předměty v jiné evidenci počet    

1.8.1. Předměty v účetní evidenci 
cel.                     -       

z toho     

1.8.1.1. Faksimile 0   

1.8.1.2. Modely 0   

1.8.1.3. Figuríny 0   

1.8.1.4. Jiné 0   

1.8.2. Předměty v doprovod. 
Evidenci 

13 
  

z toho     

1.8.2.1. Srovnávací soubory 13   

1.8.2.2. Zvukové nahrávky 0   

1.8.2.3. Jiné 0   

1.8.3. Předměty dle samost. 
Předpisů 

96 
  

1.8.3.1 Knihovna 85   

1.8.3.2. Archiv     

1.8.3.3. Fotoarchiv 0   

1.8.3.4. Videokazety 0   

1.8.3.5. Elektronic. Nosiče 11   

1.8.3.6.  Jiné     
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2. Věda výzkum 
počet, z 
toho:  v zahraničí 

2.1. Interní úkoly celkem, z toho 15   

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 15   

2.1.2. Podíl na jiném výzkum     

2.1.3. Mezioborové výzkumy     

2.2. Externí úkoly celkem, z toho 2   

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu     

2.1.2. Podíl na jiném výzkum 2   

2.1.3. Mezioborové výzkumy     

2.3. Odborné prezentace     

2.3.1. Konference    

2.3.1.1pořadatel     

2.3.1.2. aktivní účast    

2.3.1.3. pasívní účast     

2.3.2. Semináře 32   

2.3.2.1pořadatel  2   

2.3.2.2. aktivní účast 3   

2.3.2.3. pasívní účast 27   

2.3.3 Dílny     

2.3.3.1. pořadatel Viz. 3.4.   

2.3.3.2. aktivní      

2.3.3.3. pasívní účast     
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3. Prezentace celk., z toho  videokaz. CD   Jiné 

3.1. Ediční činnost 206         

3.1.1. Vydané muzeem 13         

3.1.1.1. Vlastní titul 13         

3.1.1.2. Podíl na edici           

3.1.1.3. Periodika           

3.1.2. Publikace 193         

3.1.2.1. Samostatné tituly          

3.1.2.2. Studie 0         

3.1.2.3. Odborné články 4         

3.1.2.4. Populární články 39         

3.1.2.5. Informační články 148         

3.1.2.6. Nálezové zprávy 2         

3.2.Výstavy krátkodobé celkem počet katalog náklady návštěv. návštěv. 

z toho       celkem neplac. 

3.2.1. Autorské z výzkumu           

3.2.2. Autorská 16 1 161000 19958 4893 

3.2.3. Podíl na výstavě 1    313 136 

3.2.4. Přejatá aktivně 16   51000 7969 2726 

3.2.5. Přejatá           

3.2.6. Zapůjčená 8   33000 3973 1173 

3.2.7. Putovní vlastní 13   33000 10398 7688 

3.2.8. Putovní přejatá           

3.2.9. Celkem všechny 54 1 278000 42611 16616 

3.3. Expozice           

3.3.1. Autorská 1     553 511 

3.3.2. Podíl na expozici 10       

3.3.3. Reinstalace expozice        

3.3.4. Stávající expozice 11     35869  20341  

3.3.5. Celkem 22 0  36442 20852 

3.4. Dílny a exkurze počet         

3.4.1. Autorské z výzkumu           

3.4.2. Autorské 288     5475 5475 

3.4.3. Podíl na cizí dílně           

3.4.4. Převzaté s podílem kurátora           

3.4.5. Převzaté           

3.4.6. Celkem 288 0 0 5475 5475 

3.5. Přednášky           

3.5.1. Autorské z výzkumu 1     33 0 

3.5.2. Autorské 31     1859 1704 

3.5.3. Celostátní projekt           

3.5.4. Mezinárodní projekt           

3.5.5. Přednesené v zahraničí           
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3.5.6. Celkem 32 0 0 1892 1704 

3.6. Kulturně výchovná činnost           

3.6.1. Kult. Projekty obecně           

3.6.2. Koncerty 2      2800  2800  

3.6.3. Přednášky 4     222 212 

3.6.4. Exkurze           

3.6.5. Jiné 27     5592 3851 

3.6.6 Celkem 33 0 0 8614 6863 

            

3.7. Internet  vstupů Počet       

3.7.1. Vlastní stránky 90 253        

3.7.2.  Odkazů na jiných stránkách 17          

            

4. Ostatní činnost Počet         

4.1. Posudky 22         

4.2. Osvědčení k vývozu 0         

4.3. Členství v komisích jen WORD         

4.4. Studium jen WORD         

4.5. Výuka jen WORD         

4.6. Badatelských návštěv 29         

4.7. Služby dle zák. 122 - 
bezplatné 

578         

4.8. Služby dle zák. 122 placené 3         

4.9. Zájmová sdružení u 
organizace 

jen WORD         

4.10. Kontaktů s medii jen WORD         

4.11. Služby veřejnosti jen WORD         

            

5. Standardy forma         

5.1. Výstavy ze sbírek-návš.doba odkaz plán 32        

5.2. Programy ze sbírek cel.  odkaz plán  323       

5.2.1. specifické skupiny odkaz plán  14       

5.3. Výroční zpráva zp.zveřejnění         

5.4 Programy a publikace zp.zveřejnění         

5.5 Informací:sbírky a výstupy 
odkaz plán 

Ad. 1.1. Ad 
3.2. 

      

5.6 Expertízy,posudky,pojednání odkaz plán ad. 4.1.       

5.7 Struktury zlevněného 
vstupného 

web,vrátnice,tisk         

5.8 Bezplatné vstupné web,vrátnice,tisk         

5.9 Bariéry, hendikepovaní odkaz plán         

5.10 Oznámení omezené 
dostupnosti 

web,vrátnice,tisk         

5.11 Oznámení slev web,vrátnice,tisk         
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 Přílohy 

Výkaz zisku a ztráty 

Rozvaha 

Obrazová příloha 
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