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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 342/22, 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  5/2016, schválená Radou Olomouckého kraje dne 28. 11. 2016, UR/2/39/2016 

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 poloviny 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 GuidePORT, 

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

V roce 2016 bylo v šumperském muzeu vybudováno specifické zařízení pro rodiny s dětmi 

„Muzejíčko“. 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. 
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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 jsou dodnes instalovány v téměř nezměněném stavu. V roce 2014 byla expozice 

doplněna o dlouhodobou výstavu Z pohádky do pohádky a v roce 2016 proběhla rozsáhlá 

reinstalace expozice domácí fauny a lesnictví v 2. patře zámku. Slavnostní otevření 

reinstalované expozice proběhlo v dubnu 2017 za účasti náměstka hejtmana Olomouckého 

kraje Mgr. Františka Jury. Zámek je kulturní památkou a je majetkem města Úsov. Vlastivědné 

muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Muzeum je otevřeno od dubna do října každý den 

s výjimkou pondělí. 

 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 

služeb veřejnosti) a útvaru ředitelky. Tři oddělení (ekonomické a správy detašovaných muzeí, 

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

veřejnosti) jsou dále ještě členěna na pracoviště.  

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 

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 2017, úspěchy a záměry organizace jsou 

rozepsány v kapitole 2. Výkaz odborné činnosti. 

                                                           
2 Zákon 122/2000 Sb., § 10, odst. 6. 

http://www.muzeum/
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1.3 Přehled o zaměstnancích 

V roce 2017 bylo v organizaci zaměstnáno k 31. 12. 2017 47 zaměstnanců – fyzický 

stav, přepočtený stav za rok byl 46 pracovníků a průměrný přepočtený stav upravený podle 

Zásad řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje byl 46,4 osob.  

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 

služeb veřejnosti) a útvaru ředitelky. Tři oddělení (ekonomické a správy detašovaných muzeí, 

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

veřejnosti) jsou dále ještě členěna na pracoviště. V porovnání s rokem 2016 nedošlo 

v organizační struktuře k podstatným změnám. Místa průvodců a uklízečky v Muzeu Úsov jsou 

pouze sezónní, menší úvazek je v případě topiče – domovníka na robotárně. Několik dalších 

zaměstnanců pracuje na vlastní žádost na zkrácený úvazek, některá místa, zejména průvodci 

nebo zřízenci, jsou obsazována podle aktuální potřeby zaměstnanci pracujícími na dohodu  

o provedení práce. Ve třech případech byla čerpána rodičovská dovolená.  

Průměrný plat v roce 2017 byl 22 322 Kč, což je o 2 528 Kč více než v roce 2016. 

Navýšení průměrného platu bylo způsobeno zákonnou úpravou platových tarifů a také 

navýšením pohyblivých složek platů se souhlasem zřizovatele.  Nemocnost byla 3,75 %, což je 

nejvíce od roku 2013, tento stav byl způsoben zejména dvěma dlouhodobými nemocemi.   

Tabulka č 1: Srovnání nemocnosti a průměrných platů  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrný 

plat 

15 864 

Kč 

16 564 

Kč 

17 247 

Kč 

17 325 

Kč 

17 114 

Kč 

17 391 

Kč 

18 665 

Kč 

19 794 

Kč 

22 322 

Kč 

Nemocnost 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,08 % 4 % 3,3 % 2,18 % 2,4 % 3,75 % 

I přes několikanásobné navýšení platových tarifů a s tím spojený nárůst průměrného 

platu je odměňování v podmínkách Vlastivědného muzea v Šumperku stále výrazně pod 

celostátním i krajským průměrem, neboť průměrná měsíční mzda byla v roce 2017 podle údajů 

ČSÚ 28 232 Kč. Podprůměrné platy neumožňují získávat kvalitní zaměstnance. Stále rostoucí 

rozdíly v odměňování pracovníků v kultuře a ve školství vedou k odlivu zejména odborných 

pracovníků a lektorů do školských zařízení. Při tom se zvyšuje tlak na výkon porovnáváním 

jednotlivých muzeí pomocí různých ukazatelů. Stále přetrvává problém s katalogem prací 
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(nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), který sice od 1. 1. 2018 zavedl po dlouholeté snaze funkci 

edukátora v kultuře, nicméně stále jsou některé profese v katalogu silně podhodnocené oproti 

soukromému sektoru, např. řidič nákladního automobilu 5. platová třída, v soukromém sektoru 

průměr 25 000,- Kč měsíčně, propagační referent – max. 9. platová třída, pracovník IT atd. Pro 

srovnání je možné uvést nástupní plat prodavačky v obchodním řetězci, který je 28 000 Kč. 

Zejména u mladých pracovníků, absolventů škol bez praxe, nedosahuje mnohdy plat ani 

zaručené mzdy. 

V organizaci pracuje 18 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, středoškolské 

vzdělání mělo 15 zaměstnanců. Odborných pracovníků podle metodiky NIPOS bylo 14,1. 

Z celkového počtu zaměstnanců tvoří ženy cca 60 %. 
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Organizační struktura VM Šumperk pro rok 2017
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1.4 Základní údaje o hospodaření organizace 

Pro rok 2017 byl schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 20 105 000 Kč. 

Stanoveny byly následující závazné ukazatele: limit mzdových prostředků, odvod z fondu 

investic (odpisy), vyrovnané nebo zlepšené hospodaření a maximální přepočtený stav 

zaměstnanců.  

1.4.1 Základní údaje o hospodaření 

Tabulka č. 2: Schválený příspěvek na provoz a závazné ukazatele 2017 

Název položky v tis. Kč Upravený v tis. 

Příspěvek na provoz                                 7 878 8 478, 26 

Příspěvek na provoz – mzdové náklady 11 298 12 588 

Příspěvek na provoz – odpisy                       899 1 084,274 

Účelový příspěvek archeologie 30 30  

Účelový příspěvek výstava  10 

Celkem neinvestiční příspěvek 20 105 22 190,534 

 

Investiční příspěvky v tis. Kč 

Investiční příspěvky 1 309,764 

Opravy nemovitého majetku  

  

 

Závazné ukazatele    v tis. Kč Upravené/plnění  

- limit mzdových prostředků 11 298 12 588 

- odvody z fondu investic (odpisy) 719 904,274 

- průměrný přepočtený stav 48,98 46,4 

- hospodářský výsledek  +426,937 

Upravený příspěvek na provoz byl v roce 2017 o 2 085 534 Kč vyšší než v roce 2016. 

Toto navýšení bylo však způsobeno také navýšením příspěvku na provoz a příspěvku na provoz 

– mzdové náklady z důvodu pokrytí zákonného navýšení tarifů.  

Tabulka č. 3 – Tabulka fondů 

V Kč Stav k 1. 1. 2017 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2017 

Fond odměn 426 470,3 137 000 396 515 166 955,3 

FKSP 33 287,2 255 411,5 224 347 64 351,7 

Fond rezervní 660 798,4 387 615,4 152 000 896 413,8 

Fond investic 95 908,4 2 506 038,6 2 482 005,6 119 941,4 

Celkem 1 216 464,3 3 286 065,5 3 254 867,6 1 247 662,2 

Fond odměn byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 137 000 Kč a 

čerpán byl pouze na uhrazení odměny ředitelky za doplňkovou činnost (17 900 Kč) v souladu 

s ustanovením Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 

Olomouckým krajem3 a se souhlasem zřizovatele také na navýšení pohyblivých složek platů 

(378 615 Kč). Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen pouze zákonným přídělem ve výši 

255 411, 52 Kč a čerpán byl zejména na spolufinancování stravenek (197 838 Kč). Rezervní 

                                                           
3 Směrnice Olomouckého kraje č. 3/2016, Čl. 2, odst. 3) 
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fond byl v roce 2017 tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2016 ve výši 387 615,4 

Kč a z darů ve výši 40 000 Kč. Z fondu byly se souhlasem zřizovatele čerpány prostředky na 

posílení investičního fondu celkem ve výši 112 000 Kč a čerpány byly účelové dary v celkové 

částce 40 000 Kč. 

Fond investic byl tvořen příspěvkem na provoz – odpisy v celkové částce  

1 084 274 Kč a také převodem z rezervního fondu ve výši celkem 112 000 Kč, investičním 

příspěvkem z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 309 764,6 Kč. Fond investic byl čerpán na nákup 

automobilu Transit (955 205 Kč), nákup regálového systému (261 559,6 Kč), nákup 

dataprojektoru (305 000 Kč) a nákup fotoaparátu (55 967 Kč). Celková částka pořízeného 

majetku byla 1 577 731,6 Kč. K tomu je nutné přičíst odvody zřizovateli, které činily  

904 274 Kč.   

Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření 2017 

V Kč 
Skutečnost 

celkem 

- z toho hl. 

činnost 

- doplňková 

činnost 

Náklady 
25 398 803 25 182 417 216 386 

Výnosy 
25 825 740 25 440 331 385 409 

Hospodářský 

výsledek 
426 937 257 914 169 023 

1.4.2 Dotace celkem 

V roce 2017 získala organizace finanční prostředky z dalších zdrojů v celkové výši 548 

887 Kč. Z toho 47 000 Kč z rozpočtů obcí (3 000 Kč město Šumperk, 4 000 Kč město Zábřeh, 

5 000 Kč město Mohelnice, 10 000 Kč město Úsov, 25 000 Kč statutární město Olomouc). 

 Ze státního rozpočtu se podařilo získat 60 000 Kč z programu MK ČR ISO/D na 

restaurování sbírkových předmětů a dalších 140 000 Kč z programu ISO/C na nákup 

sbírkových předmětů. Další dotace ve výši 150 000 Kč byla získána z programu MK ČR 

Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a 

galerií na digitalizaci sbírkových předmětů.  

Z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu (Společensky účelná pracovní místa) 

poskytl Úřad práce 111 877 Kč na jedno pracovní místo (historik).  

 Od soukromých dárců byly získány účelové dary ve výši 40 000 Kč. Z uvedeného výčtu 

vyplývá, že získání dotací na konkrétní akce od měst a obcí v regionu je velmi obtížné, 

poskytnuté částky jsou velmi malé a administrativa s tím spojená velká. S dotacemi z Úřadu 

práce se do budoucího roku nedá příliš počítat kvůli příznivé situaci na trhu práce. V roce 2017 

https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-526.html
https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-526.html
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se nepodařilo získat příspěvek na archeologické výzkumy od NPÚ Olomouc ani dotaci od 

Nadace ČEZ, ačkoli žádosti byly zaslány. 

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 25 825 740 Kč, z toho 25 440 331 Kč představují výnosy 

z hlavní činnosti a 385 409 Kč jsou výnosy z doplňkové činnosti (viz tabulka č. 5). Výnosy 

hlavní činnosti jsou o více než 1 619 323 Kč vyšší než v roce 2016, a to zejména díky vyššímu 

příspěvku na provoz – mzdové náklady. Ovšem i výnosy z vlastních služeb byly  

o 211 218 Kč vyšší než v roce 2016. V doplňkové činnosti tvoří největší část výnosů výnosy 

z prodaného zboží a výnosy z pronájmu. Ostatní výnosy pocházejí z řemeslných činností.     

Tabulka č. 5: Skutečné výnosy k 31. 12. 2017  

Doplňková činnost 385 409 Kč 

Hlavní činnost – služby 1 788 024 Kč (vstupné 1 705 958 Kč) 

Hlavní činnost – prodej zboží 442 992 Kč 

Hlavní činnost – čerpání fondů (RF, Fond odměn) 436 515 Kč  

Hlavní činnost – pojistné události 58 302 Kč 

Hlavní činnost – úroky 129 Kč 

Hlavní činnost – ostatní 5 214 Kč 

Hlavní činnost – dotace, příspěvky 508 887  

Celkem 3 182 480 Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 22 190 534 Kč  

Transferový podíl 9 732, 84 Kč 

Procento soběstačnosti bylo počítáno jako podíl vlastních výnosů (3 182 480 Kč) a 

nákladů po odečtení převodu z fondu investic a příspěvku na odpisy (24 098 725 Kč) krát 100. 

V roce 2017 vykazovala tedy organizace procento soběstačnosti 13,2 %. Procento 

soběstačnosti je o něco nižší než v roce 2016 a odpovídá celorepublikovému průměru. Ovšem 

se zvyšujícími se výdaji na zaměstnance bude v budoucnu těžké tento trend udržet.  

Celkové náklady na činnost organizace včetně příspěvku na odpisy činily  

25 398 803 Kč. Při tom náklady na pokrytí hlavní činnosti dosáhly částky 25 182 417 Kč, z toho 

mzdové náklady včetně zákonných odvodů a přídělu do FKSP (quasi mandatorní výdaje) 

dosáhly částky 17 414 370 Kč, výdaje na ostatní zákonné sociální dávky dosáhly částky  

602 219 Kč. Celkem tedy bylo na účtu 52 proúčtováno 18 016 589 Kč, což je 71 % nákladů na 

hlavní činnost. Na úhradu energií (mimo PHM) bylo použito 1 535 230 Kč, což představuje cca 

6,0 % nákladů na hlavní činnost (méně než v roce 2016).  
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Ve srovnání s rokem 2016 byly náklady na hlavní činnost o 1 194 000 Kč vyšší. Toto 

navýšení způsobily mzdové výdaje, neboť celkové mzdové výdaje včetně zákonných odvodů 

byly vyšší o 2 076 445 Kč. Toto bylo způsobeno zejména dvojím zvýšením mzdových tarifů 

(07/2017 a 11/2017). Spotřeba energií je o něco nižší než v roce 2016, neboť zima byla stejně 

mírná jako poslední 4 roky.  

 Celkové náklady na hlavní činnost byly o 2 916 417 Kč vyšší, než stanovil původní 

rozpočet, což bylo kryto jednak navýšením příspěvku na provoz (mzdové náklady), jednak 

vyššími výnosy, jednak získáním mimorozpočtových zdrojů (kapitola 1.4.2) a také 

přeúčtováním účelových prostředků z rezervního fondu a fondu odměn. Vyšší čerpání oproti 

schválenému rozpočtu vykazuje zejména účet 501 – spotřeba materiálu a 511 – opravy a 

udržování. U účtu 501 se jedná zejména o vyšší náklady spojené s tvorbou výstav, tj. materiál 

výstavy a také materiál IT – nákupy tonerů do plotteru a A3 tiskárny. Vyšší náklady pak byly 

věnovány na údržbu vozového parku a také na restaurování sbírkových předmětů.

 Náklady na doplňkovou činnost činily 216 386 Kč a z největší části byly tvořeny 

rostoucími mzdovými náklady včetně zákonného pojištění a náklady na nákup zboží.  

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

 Hospodaření VM Šumperk skončilo v hlavní činnosti s přebytkem 257 914 Kč. 

V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 169 023 Kč. Odečten byl transferový podíl ve 

výši 9 732,84 Kč, takže konečný výsledek hospodaření byl 417 203,77 Kč. Nákladová 

rentabilita doplňkové činnosti (bez pronájmů) byla 56,5 %. (Náklady DČ – bez nájmů =  

171 305 Kč, výnosy DČ – bez nájmů = 268 045 Kč, hospodářský výsledek DČ bez nájmů je  

96 739 Kč).  

1.4.4 Závazné ukazatele   

Organizaci byly stanoveny následující závazné ukazatele: vyrovnané nebo zlepšené 

hospodaření, limit mzdových prostředků, odvod z fondu investic a maximální přepočtený stav 

zaměstnanců.  

Hospodaření organizace skončilo s přebytkem, byl vykázán zlepšený (kladný) 

hospodářský výsledek celkem 417 203,77 Kč (odečten byl transferový podíl ve výši 9 732,84 

Kč).  

Závazný ukazatel – limit mzdových prostředků na účtu 521 byl stanoven ve výši  

11 298 000 Kč. Tento ukazatel byl upravován usneseními Rady Olomouckého kraje  

č. UR/14/29/2016 a č. UR/14/42/2017 ze dne 18. 4. 2017 (485 000 Kč), č. UR/18/4/2017 a  
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č. UR/18/9/2017 ze dne 19. 6. 2017 (111 000 Kč), č. UR/20/37/2017 a č. UR/20/48/2017 ze 

dne 14. 8. 2017 (497 000 Kč) a č. UR/29/39/2017 a č. UR/29/75/2017 ze dne 27. 11. 2017  

(197 000 Kč). Současně s těmito úpravami příspěvku byl upravován i závazný ukazatel limit 

mzdových prostředků na konečnou hodnotu 12 588 000 Kč. Takto upravený závazný ukazatel 

v celkové výši 12 588 000 Kč byl dodržen, jelikož vykazované vyšší čerpání (skutečnost  

13 148 780 Kč) bylo kryto prostředky poskytnutými bez prostřednictví zřizovatele na účet 

organizace ve smyslu Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 

krajem, část B, čl. 3 a) – dotace z Úřadu práce ČR, čerpání fondu odměn a doplňková činnost.  

Schválený závazný ukazatel odvody a odpisy z odvodů byl zřizovatelem upraven na 

skutečnost 1 084 274 Kč, výše odvodů z fondu investic byla usnesením Rady Olomouckého 

kraje UR/27/27/2017 stanovena na 904 274 Kč. Stanovené čtvrtletní částky odvodů byly řádně 

odvedeny. 

Posledním závazným ukazatelem byl maximální průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců. Tento ukazatel byl stanoven na 48,98, skutečnost upravená podle Zásad řízení 

PO Olomouckého kraje (odečtení doplňkové činnosti a mimorozpočtových zdrojů určených na 

platy) byla 46,4. 

Organizace tedy splnila všechny závazné ukazatele stanovené na rok 2017.  

1.5 Údaje o kontrolách, audity, certifikáty 

Byla zpracována roční Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za 

rok 2017, která byla předložena zřizovateli a následně vložena do modulu FKVS Ministerstva 

financí ČR. Kontrolní činnost v podmínkách VM probíhá v několika liniích. – Kontrolní 

činnost podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a směrnice VM Šumperk č. 5/2015, 

finanční kontrola: 

V rámci předběžné finanční kontroly bylo vydáno 571 žádanek, 156 objednávek, 518 

skladových výdejek a příjemek, bylo zlikvidováno 217 cestovních příkazů, faktur přijatých bylo 

515, vydaných 116, pokladních dokladů 647 atd.   

V rámci následné finanční kontroly provedla pracovnice sekretariátu 12 kontrol 

pokladních dokladů a žádanek, 12 kontrol došlých faktur a objednávek a kontrolu všech 

odeslaných faktur (116). Případné drobné nedostatky, většinou chybějící podpisy, byly 

neprodleně odstraněny. 
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Vyhodnocování kritérií hospodárnosti a efektivnosti v hospodaření organizace 

(Směrnice VM Šumperk 4/2012) – bylo zpracováno celkem 12 zpráv s vyhodnocením plnění 

kritérií hospodárnosti (čerpání energií, PHM, cestovní náhrady, rozpočet knihovny, čisticí 

prostředky a ochranné prostředky, kancelářské potřeby, stravenky, telefonní poplatky). 

Vyhodnocení se provádí pololetně s tím, že případné odchylky od průměru (meziroční 

srovnání) jsou náležitě odůvodněny. V roce 2017 bylo nově stanoveno také čtvrtletní sledování 

správnosti umístění smluv na registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Kontrola probíhá 

prostřednictvím webové aplikace www.hlidacsmluv.cz a v roce 2017 byly provedeny kontroly 

dvě.  

Součástí kontrolní činnosti je také každoroční aktualizace Analýzy rizik, která 

zpracovává rizika v následujících oblastech: nemovitý majetek, sbírky muzejní povahy, movitý 

majetek, finanční majetek a účetnictví, automobily a stroje, nehmotný majetek a personál.  

Ostatní kontroly: Zaměstnankyní útvaru ředitelky (pracovník kontroly) bylo provedeno 

celkem 23 kontrol týkajících se např. vybavení lékárniček, vedení deníku Záznam o úraze, 

úplnosti inventurních soupisů, poskytování OOPP, výplat nemocenských dávek (12 kontrol), 

evidence hmotného majetku, smluv na výpůjčky sbírkových předmětů, pokladní agendy, 

dodržování pokladních limitů, cestovních příkazů, aktuálních ceníků, kontrola potřebných 

školení pracovníků OPV, kontrola požadovaných revizí atd. 

Kontrolní činnost vedoucích pracovníků – vedoucí 4 oddělení: 

Kontrolní činnost vedoucích pracovníků je prováděna vedoucími oddělení v rámci 

schválené organizační struktury VM Šumperk, každé oddělení má zpracovaný vlastní plán 

kontrol. Kontroly oddělení odborné činnosti se týkají např. zápisů chronologické evidence v 

přírůstkových knihách, záznamů o klimatických podmínkách v depozitářích, digitalizace apod., 

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

zaměřeny např. na kontrolu regálů a žebříků, kontroly z hlediska PO a BOZP, kontrolu 

služebních vozidel apod. 19. a 20. 7. 2017 proběhla prověrka stavu bezpečnosti práce, 20. 6. 

2017 proběhla preventivní požární prohlídka na zámku Úsov. Oddělení služeb veřejnosti 

provedlo kontroly stavu pokladních knih a pokladní hotovosti, kontroly dodržování 

klimatických podmínek ve výstavních prostorách atd. Oddělení ekonomické a správy 

detašovaných zařízení provádí pravidelné kontroly pokladních knih na zařízeních a další 

kontroly spadající pod finanční kontrolu. Z předložených zápisů a zpráv vyplývá, že kromě 

drobných a ojedinělých nedostatků formálního charakteru nebyla shledána vážnější pochybení.  

http://www.hlidacsmluv.cz/
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Vnější kontroly: 

1. Dne 12. 4. 2017 byla provedena Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 

tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární kontrole v Muzeu 

Zábřeh – kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

2. Další vnější kontrola se uskutečnila 5. 10. 2017 a byla provedena Okresní správou 

sociálního zabezpečení Šumperk. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v rámci 

nemocenského pojištění, důchodového pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

O zahájení kontrol i o jejich výsledcích byl zřizovatel informován prostřednictvím 

Portálu PO.  

 V září a říjnu proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové 

organizace, kterou provedl odbor kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje. Kontrolní 

orgán zjistil 7 porušení a vydal 6 doporučení. Téměř ve všech případech se jednalo o ojedinělá 

pochybení, žádné z nich nemělo za následek zkreslení výsledku hospodaření.   

V roce 2017 nebyly organizaci uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně ani 

žádné pokuty a sankce podle zvláštních právních předpisů. 

Reinstalace expozice domácí fauny a lesnictví na zámku Úsov získala ocenění 

v architektonické soutěži o Cenu Rudolfa Eitelbergera, kterou každoročně uděluje spolek Za 

krásnou Olomouc zdařilým architektonickým realizacím. 

           

Informace pro klienty jsou uvedeny v kapitole 1.1.  

Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2017 jsou uvedeny v přílohách (část 5). 
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 Výkaz odborné činnosti – slovo ředitelky 

 Pro rok 2017 byly stanoveny tři základní významné úkoly – digitalizace sbírkových 

předmětů včetně jejich 3D prezentace (dotace z MK ČR), dokončení reinstalace části expozice 

v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov a vydání knihy o šumperské Sanatorce. Všechny 

tyto úkoly byly splněny.  

I v roce 2017 se podařilo opět překročit plánované výnosy (výnosy z tržeb ze vstupného 

byly dokonce nejvyšší od roku 2008) 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 2017 beze zbytku.        

2.1. Sbírky    

Základním posláním muzeí je vytvářet a uchovávat movité kulturní dědictví jako 

součást hmotného i nehmotného kulturního dědictví. V roce 2017 přibylo do sbírek VM 

Šumperk 445 přírůstkových čísel, tj. 3 114 kusů věcí movitých.  Vyřazeno bylo 21 sbírkových 

předmětů (67 ks věcí movitých) a 1 přírůstkové číslo (1 ks). K 31. 12. 2017 spravovalo 

Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 320 000 kusů věcí movitých, což je 166 426 

sbírkových předmětů (inventárních čísel). Na nákupy sbírkových předmětů bylo vynaloženo 

232 090 Kč (z toho 140 000 Kč bylo čerpáno z dotace MK ČR z programu ISO).  

K nejzajímavějším i nejnákladnějším akvizicím patří kompletní ilustrační soubor 

Adolfa Kašpara k Jiráskově čtyřdílné kronice U nás, který čítá více než 400 kreseb. Vlastivědné 

muzeum kolekci zakoupilo od vnuka autora do sbírek Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. 

Ilustrace vznikly v letech 1923–1926, jsou signované a jedná se o kresby černou křídou a 

akvarely. Na pořízení kolekce byla získána dotace z MK ČR ISO/C, která pokryla 70 % ceny, 

tj. 140 000 Kč, zbývající částka, tj. 60 000 Kč, byla financována z rozpočtu VM Šumperk. 

Sbírka šumperského muzea byla obohacena o soubor jídelního nábytku typu Gerstl z 1. čtvrtiny 

20. století. Skládá se z příborníku a jídelního stolu se šesti židlemi, pochází z Terschova domu 

na Starobranské ul. v Šumperku. Reprezentuje charakteristický mobiliář měšťanské domácnosti 
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1. třetiny 20. století. Sbírka současného regionálního umění byla rozšířena zakoupením 

olejomalby na plátně nazvané Jelen duch, jedná se o dílo svébytného výtvarníka Petra Válka z 

Loučné nad Desnou. Historická sbírka šumperského muzea byla doplněna mimo jiné i o soubor 

regionálních pohlednic z 1. poloviny 20. století z Rejchartic a fotografií dokumentujících místa 

železničních nehod způsobených činností partyzánů v okolí Rudy nad Moravou v dubnu 1945. 

Archeologické sbírky byly doplněny o nálezy dvou významných depotů.  První z nich byl 

nalezen v květnu na katastru obce Rájec, jednalo se o depot 24 bronzových předmětů v 

keramické nádobě – kultura lužických popelnicových polí, doba bronzová. Druhý depot byl 

nalezen v srpnu na katastru obce Hrabová – soubor 388 kusů stříbrných mincí, dle předběžného 

určení se jedná o mince z období vlády Leopolda I. (pol. 17. stol.).   

V rámci projektů dokumentujících proměny regionu byly do historických sbírek 

šumperského i zábřežského muzea zapsány fotografie zachycující města Šumperk a Zábřeh.  

V systematické evidenci bylo zkatalogizováno 2 821 sbírkových předmětů.  

Inventarizací prošlo 15 506 sbírkových předmětů, což je cca 10 % z celkového počtu 149 525 

sbírkových předmětů (stav na počátku 2. cyklu inventarizace).  

Digitalizováno bylo 3 593 kusů věcí movitých. Z toho 100 kusů sbírkových předmětů 

bylo zdigitalizováno ve formátu 3D. Část sbírkových předmětů zobrazených ve 3D formátu 

byla využita i pro novou virtuální prohlídku zrenovované stálé expozice domácí fauny a 

lesnictví v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově. O dalších 130 sbírkových předmětů byl 

doplněn katalog 2D digitalizovaných sbírek. Všechny tyto katalogy i virtuální prohlídky jsou 

dostupné z webových stránek VM Šumperk. I v roce 2017 pokračovala spolupráce při 

zveřejňování digitalizovaných sbírek (2D i 3D formát) s portálem Národního muzea 

www.eSbírky – kulturní dědictví on-line.  

 V rámci péče o sbírky se podařilo restaurovat sbírkové předměty za   

147 600 Kč (z toho 60 000 Kč z programu ISO MK ČR). Jednalo se o nábytek ze zábřežských 

i šumperských sbírek a textilní sbírky, zejména společenské šaty, které byly restaurovány pro 

výstavu „Dámy a pánové, do gala!“. I v roce 2017 byla restaurována další část ze souboru 

kreseb a akvarelů ze sbírek Památníku A. Kašpara v Lošticích.  

V uplynulých letech se povedlo až na výjimky převézt všechny sbírky do depozitářů 

v Šumperku (Pavlínin dvůr, tzv. robotárna), kde jsou příznivé bezpečnostní i klimatické 

podmínky. Ovšem prostory pro depozitáře jsou již přeplněny a bude nutné hledat prostory další, 

zejména pro rozměrnější kusy, např. nábytek nebo zemědělské stroje, a také pro archeologický 
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materiál. Z tohoto důvodu požádalo VM Šumperk zřizovatele o navázání jednání o převedení 

(prodeji) zbylé části tzv. robotárny na Lidické ulici v Šumperku ze státu na Olomoucký kraj. 

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.4 V tomto duchu by 

měly být také vědecko-výzkumné úkoly zadávány.  

V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 17 interních úkolů. Externí 

vědecké úkoly řešil Jakub Halama – projekt Preventivní archeologie (garant pro okres 

Šumperk), Střední Pomoraví v době římské (Katedra historie a archeologie UP Olomouc), 

Mária Kudelová (Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury, Olomoucký kraj) a Milan 

Dvořák spolupracuje na celostátním ornitologickém výzkumu zaměřeném na monitorování 

výskytu káně lesní a káně rousné (Garantem akce je ZO ČSOP 31/O1 Tachov a Muzeum 

Českého lesa Tachov).  

Několik výzkumů vyústilo do hmatatelných výstupů (např. publikace Sanatorka – 

nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší, Severomoraváci za Velké války, 2. díl, V ruském 

blátě a v žáru jižního slunce, články do Severní Moravy, přednášky, výstavy (např. Dámy a 

pánové, do gala!, Cesty k domům, výtvarné výstavy).  

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

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

společnost), Mgr. Barbora Tomešová a Mgr. Jakub Halama (UP v Olomouci, NPÚ, ú.o.p. 

Olomouc, Archeologické centrum Olomouc, p. o.), Mgr. Mária Kudelová (Olomoucký kraj). 

Mgr. Milan Dvořák, Mgr. Jakub Halama, Mgr. Barbora Tomešová a Mgr. Michaela Kollerová 

jsou členy PSSČ Vlastivědného muzea Jesenicka. Členkou PSSČ Muzea silnic ve Vikýřovicích 

je Mgr. Mária Kudelová. 

2.3. Prezentační činnost 

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

činnost prezentační. 

                                                           
4 Žalman, J., Příručka muzejníkova, Praha 2002, str. 11 
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2.3.1. Publikační činnost 

         Vlastivědné muzeum v Šumperku vydalo v tištěné podobě 4 publikace. Tradičně se 

jednalo o již 103. svazek Severní Moravy, v celobarevném provedení v rozsahu 80 stran, a 

v rámci Knihovničky Severní Moravy byl vydán 2. díl trilogie Severomoraváci za Velké války 

(Zdeněk Doubravský), opět v celobarevném provedení v rozsahu 170 stran. Významným 

počinem bylo vydání atraktivní publikace autorů Jaroslava Pavlíčka a Michaely Stuchlé 

Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší, 326 stran. Tato publikace 

vzbudila nečekaný ohlas nejen mezi obyvateli Šumperka, ale také mezi bývalými pacienty a 

zaměstnanci šumperského sanatoria v celém bývalém Československu a také v zahraničí. 

Kniha byla během tří měsíců téměř vyprodána. Poslední tištěnou publikací byl katalog 

k výstavě Dámy a pánové, do gala! v rozsahu 8 stran. Na webových stránkách muzea bylo 

zveřejněno 7 odborných článků. 

Téměř ke všem výstavám i akcím byly vypracovány drobné tiskoviny, sylaby, listovací 

soubory, testy, kvízy, omalovánky nebo vystřihovánky.  

  Velký důraz byl nadále kladen na kvalitu webových stránek Vlastivědného muzea 

v Šumperku na adrese www.muzeum-sumperk.cz., atraktivní novinkou bylo vylepšené grafické 

řešení a také zavěšení tří panoramatických prohlídek stálých expozic Muzea Šumperk a 

Mohelnice a Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov a také uveřejnění katalogu sbírkových 

předmětů v 3D zobrazení.   

 Webové stránky www.muzeum-sumperk.cz zaznamenaly v roce 2017 celkem 46 242 

unikátních návštěv a 110 980 vstupů, což je opět mírný nárůst oproti roku 2016 (41 027 

unikátních návštěv a 98 464 vstupů).   

 VM Šumperk a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov mají také své facebookové 

stránky, na kterých je již evidovaných 1 939 přátel. 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. Bohužel není možné 

z důvodu daňových zákonů využít pro propagační účely placenou reklamu na facebooku, která 

je levná a jejíž význam by byl jistě značný (služba je poskytována nizozemskou firmou). 

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 dvanáct. Nejaktivnější byl opět PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. Jakub 

http://www.muzeum-sumperk.cz/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
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Halama, Ph.D., Mgr. Mária Kudelová a Mgr. Z. Žouželka, Ph.D. Přednášková činnost 

pracovníků muzea však probíhala i mimo prostory muzea (Příběhy vzdoru, ZŠ Velké Losiny, 

M. Kollerová). Na vernisážích bylo autory výstav předneseno celkem deset přednášek.  

 Přednášky zajištěné externisty se uskutečnily v šumperském a zábřežském muzeu a 

v PAK Loštice. K nejúspěšnějším přednáškám patřilo například povídání o Životě se včelami 

(Jiří Hroch), Secese a její vliv na módu 20. století (Ludmila Růženecká) nebo Kanada: 

v divočině mezi indiány (Ondřej Bačík). Na vernisáži výstavy Lubomíra Bartoše opět svými 

znalostmi a neodolatelným šarmem oslnil PhDr. Jiří Hastík.  

2.3.3. Činnost výstavní 

 Další významnou složkou poslání muzeí je zpřístupnění muzeí veřejnosti formou 

expozic a výstav. Hodnocení výstav je záležitostí značně subjektivní, proto jsou v této zprávě 

brány v potaz pouze měřitelné hodnoty, a to návštěvnost, tržby a popřípadě návštěvnický a 

mediální ohlas.  

 Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenaly opět výstavy určené dětem 

instalované v nedávno vzniklém Muzejíčku. Nejúspěšnější byla výstava Království mašinek 

s rekordním počtem téměř 7 700 návštěvníků (realizovaná ve spolupráci a s finančním 

přispěním MEIS Olomouc) a Sportovní herna s návštěvností 2 940 osob. Úspěšná byla také 

podzimní výstava Hrátky se zvířátky s návštěvností přes 2 000 osob. Muzejíčko navštívilo 

v roce 2017 téměř 15 000 osob. K dalším úspěšným projektům s návštěvností přes 1 000 osob 

patřily již výstavy ze sbírek VM Šumperk instalované v Muzeu v Šumperku. Jednalo se o 

výstavu Cesty k domům (2 403 osob) a Vánoční ozdoby (1 284 osob). Také na zařízeních si 

nejlépe vedly výstavy pro děti. V Mohelnici to byla výstava Fenomén Merkur s 1 044 

návštěvníky a v Zábřehu výstava Autíčka pod podloubím s 920 návštěvníky. Všechny tyto 

výstavní projekty lákaly mimo jiné interaktivními prvky a dílnami. V šumperském muzeu, kde 

probíhá paralelně více výstav, se uskutečnilo 28 výstav s celkovou návštěvností 26 090 osob, 

což je přibližně 932 osob na jednu výstavu. V Muzeu v Mohelnici bylo instalováno 6 výstav 

s návštěvností 2 082 (průměr 347 osob na jednu výstavu) a v Zábřehu proběhlo 13 výstav, 

celkový počet návštěvníků na výstavách byl 2 342, což je v průměru 180 osob na jednu výstavu. 

V Památníku A. Kašpara se konaly výstavy 3 s průměrem 272 osob na jednu výstavu.  

 Výstavy z dílny šumperského muzea byly v roce 2017 opět instalovány i v jiných 

muzeích a institucích. Celkem se jednalo o 4 výstavy, které navštívilo 5 710 osob.   
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 Celkově se uskutečnilo 55 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 31 678 (o 2 007 méně než v roce 2016), z toho 20 857 

vstupů bylo placených. 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 42 548, což je o 5 767 více než 

v roce 2016, zvýšenou návštěvnost expozic zaznamenalo zejména Lovecko-lesnické muzeum 

na zámku Úsov (viz tabulky č. 6 a 7).   

Porovnání návštěvnosti expozic, výstav a akcí 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 expozic, výstav a akcí v roce 2017 dosáhla 123,2 % návštěvnosti 

roku 2016. Muzeum v Šumperku dosáhlo 129,4 %, Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 

dosáhlo 128,2 %, Muzeum Zábřeh 96,3 %, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích  

93,7 % a Muzeum Mohelnice 86,7 % návštěvnosti roku 2016. 

Vertikální analýza – položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku 

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

případě k celkové návštěvnosti (74 226 = 100 %). Více než polovinu všech návštěvníků VM 

Šumperk přilákalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (50,4 %), na druhém místě je 

Muzeum v Šumperku (37,7 %), Muzeum Mohelnice (5,2 %), Muzeum Zábřeh (4,4 %) a 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (2,3 %).  

 V případě celkové návštěvnosti včetně různých akcí, přednášek a koncertů se na první 

místo dostalo opět Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov, Muzeum Šumperk je na místě 

druhém.   

Porovnání tržeb v jednotlivých zařízeních VM Šumperk 

 Srovnání tržeb ze vstupného (viz tabulka č. 8) je zajímavým ukazatelem, který dokládá, 

že ne vždy zvýšení návštěvnosti znamená současně zvýšení tržeb a naopak. V roce 2017 bylo 

dosaženo 1 705 958 Kč, což jsou nejvyšší výnosy ze vstupného za celé sledované období (od 

roku 2007).  
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Horizontální analýza – zařízení porovnávána v čase 

 Při porovnání tržeb ve vztahu k roku 2016 dosáhl Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 

91,1 %, Muzeum Mohelnice 92,8 %, Muzeum v Šumperku 98,5 %, Muzeum Zábřeh 102,6 % 

a Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 110,2 % loňské skutečnosti. Celkové tržby ve výši  

1 705 958 Kč činily 104,4 % skutečnosti roku 2016. Nárůst tržeb zaznamenalo pouze Muzeum 

Zábřeh a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. 

Vertikální analýza – položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku 

 Vzhledem k celkovým tržbám ze vstupného (1 705 958 Kč = 100 %) byl podíl 

jednotlivých zařízení následující: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 56,3 %, Muzeum 

v Šumperku 34,5 %, Muzeum Mohelnice 5,2 %, Muzeum Zábřeh 2,6 % a Památník Adolfa 

Kašpara v Lošticích pouhých 1,4 %.   

 Z uvedených údajů a analýz vyplývá, že celých 91 % tržeb a 88 % návštěvnosti zajišťují 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov a Muzeum Šumperk. Ostatní zařízení se na tržbách 

podílejí pouhými 9 % a na návštěvnosti 12 %.   

V roce 2017 se uskutečnilo 51 vlastních autorských výstav (autorské z výzkumu, 

autorské, přejaté aktivně, putovní vlastní), pouhé 4 výstavy byly zapůjčené. 

 

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

  
Výstavy 

pl. 
Výstavy 

nepl. 
výstavy 
celkem exp. pl. 

exp. 
nepl. Exp.celkem Celkem pl. 

Celkem 
nepl. celkem 

Šumperk 16286 9804 26090 1202 671 1873 17488 10475 27963 

Mohelnice 1774 308 2082 1429 397 1826 3203 705 3908 

Loštice 945 219 1164 470 67 537 1415 286 1701 

Zábřeh 1852 490 2342 715 177 892 2567 667 3234 

Úsov 0 0 0 13333 24087 37420 13333 24087 37420 

  20857 10821 31678 17149 25399 42548 38006 36220 74226 

          

          

          

  Výstavy expozice přednášky koncerty jiné akce Celkem  neplatící 
celkem 

neplatící 

Šumperk 26090 1873 448 3300 5897 37608  6674 17149 

Mohelnice 2082 1826 158 0 237 4303  9 714 

Loštice 1164 537 27 0 129 1857  50 336 

Zábřeh 2342 892 175 0 73 3482  77 744 

Úsov 0 37420 0 0 2126 39546  1092 25179 

  31678 42548 808 3300 8462 86796  7902 44122 
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Tabulka č. 7: Srovnání návštěvnosti expozic, výstav a akcí – celkový počet 

návštěvníků/neplatící  

 

Tabulka č. 8: Srovnání návštěvnosti expozic a výstav – tržby  

K návštěvnosti je nutné přičíst ještě 5 710 návštěvníků výstav VM Šumperk instalovaných 

v jiných zařízeních. Celková návštěvnost je tedy 92 506 osob. Poměr platících a neplatících 

návštěvníků je 47 % platících a 53 % neplatících. Vysoký poměr neplatících návštěvníků je dán 

hojnou účastí veřejnosti na vernisážích, dále otevřením některých výstav v rámci akcí a také 

volnými vstupy ve Dnech evropského kulturního dědictví a v Mezinárodní den muzeí. 

K neplatícím návštěvníkům je připočítáno také 5 710 osob, které navštívily výstavy z dílny VM 

Šumperk v jiných zařízeních. 

2.3.4.  Spolupráce s městy a obcemi, mezinárodní spolupráce  

Spolupráce se školami, obcemi a dalšími subjekty v kultuře: 

Vlastivědné muzeum v Šumperku spolupracovalo při prezentační činnosti velmi úzce i 

s městy a obcemi regionu. Již po třinácté 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 Daniele Fischerové a její dvorní ilustrátorce Ireně Šafránkové. 

 Celkem 2009 Celkem 2010 Celkem 2011 Celkem 2012 Celkem 2013 Celkem 2014 Celkem 2015 Celkem 2016 Celkem 2017 

Šump. 24418/11759 23299/10095 22340/9248 20177/8300 19256/5652 22658/7561 27591/7881 29069/9574 37608/17149 

kostel 4237/3310 5714/4570 5534/4328 0 0 0 0 0 0 

Mohel. 2562/1052 3253/962 2474/729 2840/845 4919/1052 4520/1298 5388/1206 4961/1154 4303/714 

Loštice 3691/442 2807/541 1756/412 2138/236 1856/140 2339/393 3267/409 1982/381 1857/336 

Zábřeh 4854/2338 4585/2046 3165/1618 4926/1826 5151/1499 6170/3023 6082/1592 3617/924 3482/744 

Úsov 43781/31599 25266/14011 24680/11848 19930/8740 20239/9818 35190/9446 29566/19221 30837/18933 39546/25179 

Celkem 83243/50500 64924/32225 59949/28183 50011/19947 51421/18161 70877/21721 71894/30309 70466/30966 86796/44122 

Zařízení Celkem 

2009 

Celkem 

2010 

Celkem 

2011 

Celkem 

2012 

Celkem 

2013 

Celkem 

2014 

Celkem 

2015 

Celkem    

2016 

Celkem 

2017 

Šumperk 139705 172235 259321 222345 257193 284718 356506 598322 589005 

Kl. kostel 7015 8905 12060 0 0 0 0 0 0 

Mohelnice 15220 23035 24922 32160 83414 60958 80696 95820 89086 

Loštice 26360 18135 17150 25918 25974 25012 37876 26501 24144 

Zábřeh 20395 23148 19900 36148 49366 39774 54806 43072 43925 

Úsov 797348 723179 802200 718277 672900 878406 767189 870773 959798 

Celkem 1006043 968637 1135553 1034848 1088847 1288868 1297073 1634488 1705958 
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Pod patronací starosty města Zábřeh proběhl v zábřežském muzeu šestý 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 gymnázia města Zábřeh a blízkého okolí a jsou připravovány ve 

spolupráci s II. základní školou Zábřeh. Pro děti ze specializovaných škol byly v Muzeu 

v Šumperku pořádány programy a dílny. Jako každým rokem byly i v roce 2017 s jednotlivými 

městy koordinovány oslavy Dne evropského kulturního dědictví. Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Velké 

Losiny byla uspořádána přednáška s besedou věnovaná dějinám 2. poloviny 20. století Příběhy 

vzdoru (Kollerová). Pokračovala i spolupráce s Klubem českých turistů Šumperk, formou 

komentované prohlídky výstavy Divoká krása Jeseníků (Dvořák). 

Nadále je rozvíjena spolupráce se Střediskem volného času Doris v Šumperku, zejména 

participací muzejní botaničky na přípravě nebo hodnocení okresní soutěže SOČ nebo celostátní 

přírodovědné soutěže Zlatý list. 

VM Šumperk se také zapojilo do akcí organizovaných městem Šumperk (Slavnosti 

města Šumperk, Město čte knihu, Folklorní festival) a Domem kultury Šumperk. Organizačně 

se podílelo i na Dni seniorů (Senior pasy). 

Spolupráce s univerzitami probíhá zejména zápůjčkami archeologických sbírek 

k diplomovým pracím studentů a také poskytováním praxí pro studenty středních a vysokých 

škol. V minulém roce navíc VM spolupracovalo s Ostravskou univerzitou formou vypracování 

rešerše ze sbírek a poskytnutí digitálních fotografií sbírek pro projekt Kult Panny Marie 

Čenstochovské na Moravě a ve Slezsku. 

V roce 2017 bylo uzavřeno memorandum mezi Základní školou a mateřskou školou 

Údolí Desné v Rapotíně a Vlastivědným muzeem v Šumperku o vzájemné spolupráci za účelem 

zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Spolupráce bude 

spočívat v organizaci aktivit v oblasti přírodních věd, rozvoji řemeslných a technických 

dovedností žáků. 

Se společností SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) byla 

navázána spolupráce při výstavě Cesty k domům. Výstava byla celým svým pojetím 

přizpůsobená právě pro nevidomé nebo slabozraké.  

S muzejními institucemi spolupracovalo VM formou odborné spolupráce např. na 

projektu Regionálního muzea v Kopřivnici „Katalogizace užité kameniny a fajánse z produkce 

keramické továrny v Kopřivnici“, z našich sbírek byly zpracovány a poskytnuty informace i 
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digitální záznamy k 13 sbírkovým předmětům. Do dalších muzeí byly na základě spolupráce 

poskytnuty na výstavy i sbírkové předměty. Jako celek byly do jiných muzeí zapůjčeny čtyři 

výstavy. Sbírkové předměty VMŠ byly prezentovány na výstavách „Moravské Athény a 

Ladislav Velen ze Žerotína“, Výstavní síň Senátu (Valdštejnský palác) v Praze, „Fotoaparáty 

aneb zachycení okamžiku“, Městská galerie Uničov, „Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na 

Kravařsku od středověku k industrializaci“, Muzeum Novojičínska, „Kouzlo myslivosti“, 

Muzeum v Bruntále, „Jménem zákona aneb Od četníků k policii“, Městské kulturní středisko 

Javorník, „Archiv ve škole, škola v archivu“, Státní okresní archiv Šumperk, „Pytlák a jeho 

zbraň“, Vlastivědné muzeum Jesenicka, „Dějiny nemocniční péče v Opavě“, Opavská kulturní 

organizace, „Příroda Orlických hor a Podorlicka“, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově 

nad Kněžnou, „Strašidla, jak jsme se bavili“, Muzeum Kroměřížska, „S kováři na cestách“, 

Muzeum silnic Olomouckého kraje. 

Sbírkové předměty byly zapůjčeny do stálých expozic na zámku Čechy pod Kosířem a 

do VMO „Od kolébky do hrobu“. Pokračovala také spolupráce s Národním památkovým 

ústavem, územní pracoviště v Kroměříži – zápůjčky v zámcích Velké Losiny, Javorník a hrad 

Šternberk, a s regionálními muzei (Pivovarské muzeum) a s expozicemi v obcích regionu.  

VM Šumperk si vypůjčilo celkem 123 sbírkových předmětů. U výstavy „Cesty 

k domům“ spolupracovalo muzeum s několika organizacemi: Muzeum a galerie v Prostějově, 

Moravské zemské muzeum Brno, Muzeum města Brna, Muzeum Komenského v Přerově. 

Ve stálých expozicích VM Šumperk jsou prezentovány sbírky VMJ, Slezského zemského 

muzea v Opavě.  

Projekty se zapojením veřejnosti: 

Výstava Dámy a pánové, do gala!, instalovaná v létě v Muzeu v Šumperku, opět 

dokázala aktivně zapojit veřejnost do práce muzea. Ohlas veřejnosti byl velký a výstava a 

Muzejní noc (spolupráce s Divadlem Šumperk a Vilou Doris) s přehlídkou společenských šatů 

20. století měly velký úspěch. Veřejnost spolupracovala (v tomto případě celorepubliková, 

dokonce i zahraniční) i na projektu o šumperském sanatoriu, ze kterého vzešla publikace 

Šumperská Sanatorka, nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší. Dalším projektem byla již 

tradiční akce Šumperský hafan, pořádaná ve spolupráci s Ligou na ochranu zvířat a webovým 

portálem www.sumpersko.net. Devátý ročník Šumperského hafana přilákal bezesporu nejvíce 

soutěžících pejsků v celé své historii. Soutěžilo 54 psů, což je více než dvojnásobek účasti psů 

v roce 2014. Stejně tak byl rekordní počet sponzorů a partnerů, proto bylo možné všem 

přihlášeným soutěžícím poděkovat za účast dárky od sponzorů a navíc celkem rozdělit 

http://www.sumpersko.net/
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neuvěřitelných 19 cen. Obě novinky, kterými byly překážková dráha a soutěž kostýmů, měly 

také velký úspěch a hojnou účast. Veřejnost se již mnoho let také podílí na vzniku výstavy 

živých hub spojené s mykologickou poradnou. Specifickou spoluprací s veřejností je také 

provozování Galerie mladých v Muzeu Šumperk a Minigalerie v Muzeu Zábřeh. V těchto 

prostorách jsou organizovány autorské výstavy začínajících nebo neprofesionálních umělců, 

kteří tak mohou představit svoji tvorbu veřejnosti (kulturní inkubátor).  

Výstavy pro děti a specifické skupiny: 

Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku od 1. února 2016 vzniklo v přízemí východního 

křídla šumperského muzea Muzejíčko, což je specifické zařízení pro rodiny s dětmi, děti a 

mládež, ale i pro dospělé, kteří si zachovali mladou duši a rádi si hrají. Celé přízemí východního 

křídla bylo využíváno výlučně na výstavy určené dětem, na programy pro děti, dílny a další 

aktivity. Nově je zde zřízena i speciální místnost určená ke kojení, vybavená mikrovlnnou 

troubou, ohřívači lahví a pultem na přebalování. Od vzniku Muzejíčka v únoru 2016 do konce 

roku 2017 bylo realizováno 9 dětských výstav, které navštívilo téměř 30 000 osob. Tento 

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

návštěvnosti výstav) a ukazuje, že myšlenka založit speciální muzeum pro děti byla správná.  

A díky strategii různých slev a propojení dětských výstav s výstavami ryze muzejními se 

podařilo přilákat do muzea rodiny s dětmi, a to nejen k návštěvě dětských výstav.  

Mezinárodní spolupráce: 

V rámci mezinárodní spolupráce byla uspořádána výstava obrazů akademického malíře, 

bývalého pracovníka šumperského muzea, rodáka z Buenos Aires žijícího v Německu, 

Vladimiro Miszaka. Výstava byla instalována ve Výstavní síni šumperského muzea. RNDr. 

Magda Zmrhalová se zúčastnila mezinárodního semináře muzejních botaniků Botanické dni, 

Kráľova Lehota, 5. – 7. 6. 2017.  Mgr. Jakub Halama, Ph.D., se aktivně účastnil mezinárodní 

konference Archeológia barbarov 2017, kterou uspořádala Univerzita Komenského 

v Bratislavě. V únoru 2017 proběhla v Hollarově galerii šumperského muzea výstava děl 

čínských exilových umělců pod názvem Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.         

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

22 000 000 Kč a organizace provozuje také doplňkovou činnost.   

V roce 2017 došlo k zásadní změně v organizaci řízení příspěvkových organizací 

v oblasti kultury, kdy na podzim byl znovu obnoven samostatný odbor sportu, kultury a 

památkové péče. Během roku 2017 byly opět novelizovány Zásady řízení PO zřizovaných 

Olomouckým krajem (platnost novely od 1. 7. 2017), ke konci roku 2017 byla novelizována 

také Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, 

která opět mění některé povinnosti ředitelů. Další povinnosti vyplynuly také z nové legislativy, 

zejména v souvislosti se zavedením registru smluv. Všechny úkoly zadané zřizovatelem i úkoly 

vyplývající z legislativy byly včas a řádně plněny. Směrnice a ostatní opatření zřizovatele byly 

akceptovány a popřípadě implementovány do vnitřních předpisů organizace. V roce 2017 bylo 

celkem vydáno 5 nových směrnic ředitelky a 5 dodatků či příloh k již vydaným a platným 

směrnicím. Dále vydala ředitelka 3 nové příkazy a 16 nových rozhodnutí, aktualizována byla 

také Analýza rizik. V souladu se Zásadami řízení PO a Pravidly hodnocení ředitelů PO byl k 30. 

11. 2017 předložen Plán rozvoje a plán činnosti na rok 2018 a k 31. 1. 2018 Plán rozvoje 

organizace na období 2018–2020. 

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 2017 v Národním 

technickém muzeu v Praze 4x. Pro AMG byly připomínkovány různé materiály, zejména 

týkající se problematiky akreditace a kategorizace muzeí, nově také evidence smluv a také 

GDPR. Poznatky a náměty, které se řeší při jednání senátu, jsou přeposílány ostatním členům 

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

I přes vytížení manažerské se ředitelka věnovala také hlavní činnosti muzea, a to 

zejména ve třech prioritních úkolech: realizace výstav v Muzejíčku, dokončení investiční akce 

Nová expozice domácí fauny a lesnictví v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov a projekt 

3D digitalizace sbírkových předmětů. V případě prvního projektu se aktivně podílela na 

realizaci téměř všech výstav v Muzejíčku, zejména pak Sportovní herny a výstavy Království 

mašinek, pozměněné reprízy se v mohelnickém muzeu dočkala i autorská výstava Stolečku, 

prostři se! Reinstalace expozice domácí fauny a lesnictví probíhala po celý rok 2016 a ještě na 

začátku roku 2017 bylo nutné mnohé dokončit a připravit expozici na slavnostní otevření. Tato 

událost byla i mediálně propagovaná jednak v tisku, jednak v regionálním vysílání TV Morava 

a také v Toulavé kameře. Za návrh expozice získali architekti Rusína a Frei Cenu Rudolfa 
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Eitelbergera, kterou každoročně uděluje spolek Za krásnou Olomouc zdařilým 

architektonickým realizacím. Návštěvnost zámku byla v roce 2017 rekordní (39 546 osob). 

Projekt 3D digitalizace sbírkových předmětů byl realizován díky dotaci z MK ČR a 

vznikla velmi atraktivní kolekce rozšířená o dalších 100 kusů sbírkových předmětů 

zobrazených ve 3D podobě na webu organizace a na webu eSbírky Národního muzea v Praze. 

Panoramatické virtuální prohlídky stálé expozice v Muzeu v Šumperku a expozice Pravěk 

Mohelnicka byly doplněny o panoramatickou prohlídku nové expozice domácí fauny a lesnictví 

na zámku Úsov (www.muzeum-sumperk.cz), všechny samozřejmě s využitím 3D zobrazení 

vybraných sbírkových předmětů. Prohlídky byly umístěny také na google mapy. V oblasti 

kulturně-výchovných programů byla ředitelka hlavní organizátorkou již devátého ročníku 

tradiční akce Šumperský hafan, pořádané ve spolupráci s Ligou na ochranu zvířat v areálu 

Pavlínina dvora v Šumperku.   

Na publikační činnosti se kromě mnoha propagačních článků podílela ředitelka 

organizace článkem Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2016 (Severní Morava, sv. 103). 

Na konferenci Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci, Opava, 4. 11. 2017, přednesla 

příspěvek Možnosti využití digitálních 3D technologií v oblasti muzejní prezentace a edukace. 

Ředitelka organizace je také vedoucí redaktorkou sborníku Severní Morava.  

V rámci vzdělávání absolvovala ředitelka 2 odborné semináře a konference, z toho byla 

jedna účast aktivní (příspěvek na konferenci Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci, 

Opava, 4. 11. 2017, příspěvek Možnosti využití digitálních 3D technologií v oblasti muzejní 

prezentace a edukace), 2 semináře byly na téma obecných manažerských schopností (GDPR, 

Porada a školení ředitelů pořádaná zřizovatelem), v rámci jazykového vzdělávání proběhlo 64 

kurzů německého jazyka, součástí vzdělávání byly také účasti na zasedáních senátu AMG 

 (4 ročně) – důležité informace zejména o vývoji oborové legislativy, muzejní statistika, 

koncepce atd. 

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 2017 byl přes veškeré problémy spojené se změnami na Krajském úřadě 

v Olomouci a s větším administrativním zatížením rokem úspěšným. Celková návštěvnost, 

stejně jako výnosy ze vstupného byly nejvyšší za celé sledované období (od roku 2009). 

http://www.muzeum-sumperk.cz/
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Rekordní tržby i návštěvnost zaznamenalo díky nové expozici zejména Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku Úsov.  

Pro rok 2017 byly stanoveny tři základní významné úkoly – digitalizace sbírkových 

předmětů včetně jejich 3D prezentace (dotace z MK ČR), dokončení reinstalace části expozice 

v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov a vydání publikace o šumperské Sanatorce.  

Všechny tyto úkoly byly splněny.  

V oblasti péče o sbírky se opět podařilo využít vyšších výnosů na restaurování 

sbírkových předmětů (celkem 147 600 Kč) a 3 500 Kč bylo vynaloženo na repreparaci 

exponátů v souvislosti s reinstalací expozice domácí fauny a lesnictví v Lovecko-lesnickém 

muzeu na zámku Úsov. Maximální pozornost byla opět věnována práci se sbírkami. 

V souvislosti s reinstalací expozice na zámku Úsov a instalací nových regálů do depozitářů 

byly vypracovány nové lokační seznamy. Byly provedeny kontroly dodržování badatelského i 

depozitárního řádu, kontroly lokací a pořádku v depozitářích. Revizi byly podrobeny veškeré 

smlouvy o výpůjčce tak, aby byl vždy dodržen zákonný důvod a aby byly sbírkové předměty 

zabezpečeny jak proti krádeži, tak proti vlivu klimatických podmínek. Smlouvy byly doplněny 

o přesně stanovené podmínky pro režim vystavovaných sbírkových předmětů.  

Z výše vedených údajů vyplývají také silné a slabší stránky organizace. Mezi ty silné 

stránky bezesporu patří kvalitní práce s badateli a poskytování reprodukčních práv formou 

digitálních obrazových záznamů (v roce 2017 bylo poskytnuto badatelům a studentům 858 

digitálních záznamů sbírkových předmětů), nadstandardní péče o sbírky (vybavení depozitářů, 

nákupy sbírkových předmětů, restaurování sbírkových předmětů, digitalizace včetně 3D 

zobrazení sbírkových předmětů a zavěšení katalogů na web a na portál eSbírky apod.) a také 

velký počet vlastních krátkodobých výstav (5. – 6. místo v celostátní statistice5 za rok 2016)  

a počet stálých expozic (38. – 42. místo v celostátní statistice6 za rok 2016). V počtu 

návštěvníků pak bylo VM Šumperk na 35. místě a v počtu kulturně-výchovných akcí na  

54. místě. Celkový počet hodnocených muzeí a památníků v roce 2016 byl 345 subjektů.   

                                                           

5 Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v ČR 2016, Muzea, galerie a památníky, NIPOS 2016, dostupné 

z www.nipos-mk.cz  

6 Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v ČR 2016, Muzea, galerie a památníky, NIPOS 2016, dostupné 

z www.nipos-mk.cz  
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Jak vyplývá z uvedených statistických údajů, výkony VM Šumperk jsou v rámci celé 

ČR na velmi dobré úrovni. Navíc je zřejmé, že na rozdíl od mnohých jiných muzeí se naše 

organizace snaží ve své činnosti udržet funkci muzea a vytvářet vlastní autorské výstavy, které 

dokonce zapůjčuje jiným organizacím. Ovšem tyto silné stránky mají i svá negativa a v podstatě 

přinášejí vyšší náklady. Práce s badateli, péče o sbírkový fond, digitalizace, to vše jsou činnosti, 

které nepřinášejí žádné finanční výnosy, naopak, vyžadují poměrně značné náklady. Stejně tak 

je vytváření vlastních výstav věc finančně poměrně náročná a je zcela možné, že v konečném 

důsledku by bylo levnější výstavy půjčovat, i když za zapůjčení jsou často požadovány desítky 

tisíc korun. Nicméně pak by muzeum ztratilo svoji hlavní funkci, a to zpřístupňovat veřejnosti 

zejména vlastní sbírky muzejní povahy. U stálých expozic je situace ještě složitější. 

Vybudování kvalitní moderní expozice s interaktivními a audiovizuálními prvky je záležitostí 

několikamilionové investice. Také provozní náklady nejsou zanedbatelné. Ovšem pokud 

muzeum neleží v turisticky atraktivní destinaci, dochází často k situaci, že se návštěvnický 

potenciál brzy vyčerpá, expozice se „okouká“ a počet návštěvníků klesá. Celkovou výkonnost 

organizace zejména ve vztahu k procentu soběstačnosti ovlivňuje také nižší atraktivita 

některých detašovaných zařízení. Dlouhodobě vykazuje nižší výkonnost Muzeum Zábřeh a také 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích. Zatímco v Zábřehu se „blýská na lepší časy“, neboť 

v roce 2018 dojde k reinstalaci a rozšíření expozice Jana Eskymo Welzla, v Lošticích je situace 

horší. Jednak objekt, který byl letním domem malíře A. Kašpara, nemá pro výstavní prostory 

ideální parametry, jednak samotná osobnost Adolfa Kašpara je dnes pro mladou generaci téměř 

neznámá a neatraktivní.  

Dobré výsledky v hlavní činnosti muzea tedy nemusejí zákonitě přinášet vyšší finanční 

výnosy, dokonce ani vyšší návštěvnost. 

 Zlepšení soběstačnosti je možné dosáhnout v zásadě dvěma způsoby, a to zvýšením 

vlastních výnosů nebo snížením nákladů. V roce 2017 bylo dosaženo rekordních tržeb ze 

vstupného (nejvyšší za sledované období, tj. od roku 2008) díky variabilní politice stanovování 

výše vstupného. Pevně stanované vstupné bylo pouze v případě stálých expozic, u výstav a 

jednorázových akcí bylo vstupné určováno podle náročnosti výstav a podle cílové skupiny, pro 

kterou byla instalace prioritně určena. Samozřejmostí bylo vždy dodržování standardů 

ekonomické dostupnosti. Výše vstupného musí být stanovena s ohledem na situaci v místě, 

protože vstupné v řádu několika stovek korun, obvyklé ve velkých muzeích, by bylo v regionu 

nereálné a naopak zřejmě kontraproduktivní. Výnosy z prodeje vlastních publikací přinesly 

v roce 2017 do rozpočtu téměř 150 000 Kč (rozdíl mezi výnosy a náklady), a to zejména díky 
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velmi úspěšnému prodeji knihy Šumperská Sanatorka. Výnosy z archeologických výzkumů 

byly v roce 2017 velmi malé, protože byly prováděny zejména tzv. „neinvestorské“ 

archeologické dohledy a výzkumy (výzkumy při stavbách fyzických osob), které hradí 

organizace z vlastního rozpočtu. V posledních několika letech se podařilo získat finanční 

prostředky také poskytováním vlastních autorských výstav jiným subjektům za úplatu a také 

poskytováním placených služeb. V roce 2017 tak organizace získala téměř 45 000 Kč. 

Posledním možným zdrojem příjmů je doplňková činnost a samozřejmě také různé dary a 

dotace. U doplňkové činnosti je možné zajistit předvídatelné příjmy pouze v případě 

dlouhodobých nebo pravidelně se opakujících pronájmů, další příjmy jsou nahodilé a hlavně 

nesmí být provozovány na úkor činnosti hlavní. Dalším negativem je velmi složitá 

administrativa související s účtováním doplňkové činnosti. O získání darů a dotací se 

organizace každoročně snaží, ovšem zatím se daří získávat dotace pouze z programů MK ČR a 

velmi malé částky pak z dotačních programů obcí. Okruh použitelných dotací je velmi omezený 

a opět je administrativa poměrně složitá. Dary se daří v podmínkách regionu získávat spíše 

menší a určené na konkrétní akce (např. na akci Šumperský hafan nebo na ojedinělé kulturní 

akce). Dalším stále přetrvávajícím a neměnným aspektem, který mluví v neprospěch VM 

Šumperk, je absence humanitně zaměřených vysokých škol v regionu, menší počet středních 

škol a také skutečnost, že žádné z míst, kde jsou zařízení VM Šumperk, není cílovou turistickou 

destinací (na rozdíl od Olomouce nebo Jeseníku či Přerova). 

Snížení nákladů je věcí velmi složitou a citlivou, neboť 80 % veškerých nákladů je 

spotřebováno na quasimandatorní výdaje (mzdy a zákonné odvody) a na energie. Tyto náklady 

lze jen velmi těžko snížit, neboť VM Šumperk spravuje šest objektů rozmístěných po celém 

okrese Šumperk, z toho je pět kulturních památek přístupných veřejnosti. Tato skutečnost 

samozřejmě přináší vyšší nároky na počet zaměstnanců (nutná zastupitelnost) i na výši nákladů 

souvisejících s provozem a údržbou šesti budov. Zvyšování tarifních platů zaměstnanců je jistě 

velmi důležité a správné, ovšem je nutné si uvědomit, že tyto nové náklady nevedou zákonitě 

k navýšení výkonů organizace. 

Zásadním úkolem pro všechna muzea je, podle mého názoru, udržet funkci muzea jako 

paměťové instituce, jejímž posláním je prezentovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, které 

jsou součástí národního kulturního dědictví. A toto poslání Vlastivědné muzeum v Šumperku 

beze zbytku plní. 

                                                                                            PhDr. Marie Gronychová 

                                                                          ředitelka VM v Šumperku  
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3. 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.  

Evidence sbírek 

1.1.1 Chronologická evidence sbírek 

1.1.1.2 Vlastní sbírkotvorná činnost systematická: 360 př. č., 2 342 ks věcí movitých 

1.1.1.4 Volné nákupy: 24 př. č., 619 ks věcí movitých 

1.1.1.5 Dary: 52 př. č., 107 ks věcí movitých 

1.1.1.6 Převody: 1 př. č., 1 ks  věcí movitých 

1.1.1.7 Staré sbírky: 8 př. č., 45 ks věcí movitých                

Sbírka šumperského muzea má celkem 328 př. č., 952 ks věcí movitých (814 sbírkových 

předmětů bez archeologické podsbírky)  

Z toho společenské vědy 268 př. č., 773 ks věcí movitých (635 sbírkových předmětů bez archeologické 

podsbírky) a přírodní vědy 60 př. č., 179 ks věcí movitých (179 sbírkových předmětů) 

 Podsbírka historická 262 př. č., 691 ks věcí movitých, 635 sbírkových předmětů 

 Podsbírka archeologická celkem 6 př. čísel, 82 ks věcí movitých 

 Podsbírka geologická celkem 37 př. čísel, 37 ks věcí movitých, 37 sbírkových předmětů  

 Podsbírka botanická celkem 1 př. č., 120 ks věcí movitých, 120 sbírkových předmětů  

 Podsbírka zoologická celkem 22 př. č., 22 ks věcí movitých, 22 sbírkových předmětů  

Vlastní sběr systematický: 255 př. č., 662 ks, volné nákupy 19 př. č., 179 ks, dary 50 př. č., 102 ks, staré 

sbírky 3 př. č., 8 ks, převody 1 př. č., 1 ks. 
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Sbírka mohelnického muzea: celkem 40 př. č., 1 573 ks věcí movitých (43 sbírkových předmětů bez 

archeologické podsbírky) 

 Podsbírka historická: 19 př. č., 43 ks věcí movitých, 43 sbírkových předmětů 

 Podsbírka archeologická: 21 př. č., 1 530 ks věcí movitých  

Vlastní sběr systematický: 37 př. č., 1 546 ks, staré sbírky – 3 př. č., 27 ks 

Sbírka zábřežského muzea: celkem 57 př. č., 148  ks věcí movitých, 133 sbírkových předmětů  

Vlastní sbírková činnost systematická: 55 př. č., 121 ks, volné nákupy 1 př. č., 26 ks, staré 

sbírky 1 př. č., 1 ks 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: celkem 9 př. č., 18 ks věcí movitých, 17 sbírkových předmětů 

Vlastní sbírková činnost systematická: 8 př. č., 9 ks, staré sbírky 1 př. č., 9 ks 

Sbírka PAK v Lošticích: celkem 9 př. č., 422 ks věcí movitých, 422 sbírkových předmětů 

Vlastní sbírková činnost systematická: 4 př. č., 4 ks, dary 1 př. č., 4 ks, volné nákupy 4 př. č., 414 ks 

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

dar 1 př. č., 1 ks 

VM v Šumperku za rok 2017 celkem 445 př. č., 3 114 ks věcí movitých. 

Z toho: společenské vědy 385 př. č., 2 935 ks věcí movitých    

               přírodní vědy 60 př. č., 179 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 232 090 Kč, z toho 140 000 Kč dotace z MK 

ČR programu ISO. 

Sbírkotvorná činnost probíhala dle plánovaných úkolů pro rok 2017 v souladu se zřizovací listinou 

a se Strategií sbírkotvorné činnosti VM v Šumperku.  K  31. 12. 2017 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.  
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Sbírka šumperského muzea: 966 sbírkových předmětů (1 119) 

 Podsbírka historická: 706 sbírkových předmětů (736 ks věcí movitých) 

Kudelová 226 sbírkových předmětů (226 ks) 

Filipová 49 sbírkových předmětů (49 ks) 

Kollerová 316 sbírkových předmětů (339 ks) 

Lipenská 115 sbírkových předmětů (122 ks) 

 Podsbírka archeologická: 101 sbírkových předmětů (124 ks) 

Halama  101 sbírkových předmětů (124 ks) 

 Podsbírka botanická: 100 sbírkových předmětů (100 ks) 

Zmrhalová 100 sbírkových předmětů (100 ks) 

 Podsbírka zoologická: 22 sbírkových předmětů (22 ks) 

Dvořák  22 sbírkových předmětů (22 ks) 

 Podsbírka geologická: 37 sbírkových předmětů (37 ks) 

Dvořák  37 sbírkových předmětů (37 ks) 

Sbírka mohelnického muzea: 1 646 sbírkových předmětů (6 333 ks)  

 Podsbírka historická: 94 sbírkových předmětů (126 ks) 

Žouželka 82 sbírkových předmětů (114 ks)  

Janíčková 12 sbírkových předmětů (12 ks) 

 Podsbírka archeologická: 1 552 sbírkových předmětů (6 207 ks) 

Halama  545 sbírkových předmětů (2 058 ks) 

Tomešová + pracovníci laboratoře katedry archeologie UP Olomouc 

  1 007 sbírkových předmětů (4 149 ks) 

Sbírka zábřežského muzea: 175 sbírkových předmětů (205 ks) 

Tempírová 169 sbírkových předmětů (199 ks) 

Kudelová  5 sbírkových předmětů (5 ks) 

Lipenská 1 sbírkový předmět (1 ks) 
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Sbírka PAK v Lošticích: 6 sbírkových předmětů (6 ks) 

Janíčková 6 sbírkových předmětů (6 ks) 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: 23 sbírkových předmětů (23 ks)  

Janíčková 23 sbírkových předmětů (23 ks) 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově: 5 sbírkových předmětů (5 ks) 

Kudelová 5 sbírkových předmětů (5 ks) 

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo v systematické evidenci v roce 2017 zpracováno celkem  

 2 821 sbírkových předmětů (7 691 ks věcí movitých).         

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 celků, vyhlášky MF 270/2010 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 ČR č. 275/2000 Sb., kdy se novou inventarizační jednotkou stal sbírkový 

předmět, nikoli věc movitá, jsou v zprávě uvedeny počty sbírkových předmětů, nikoli počty 

věcí movitých.  

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

 Podsbírka historická  

3 291 sbírkových předmětů                                                    Vepřková, Kudelová, Tomešová  

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce historické celkem zinventarizováno 3 291 sbírkových 

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

 Podsbírka jiná, současnost 

430 sbírkových předmětů                                                         Vepřková, Petrášová, Kudelová 

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce jiné, současnost celkem zinventarizováno 430 

sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 4 271 sbírkových předmětů v podsbírce. 
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 Podsbírka archeologická  

863 sbírkových předmětů        Tomešová, Janíčková, Halama  

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce archeologické celkem zinventarizováno 863 

sbírkových předmětů, tj. cca 5 % z celkového počtu 16 980 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka botanická  

821 sbírkových předmětů                                                        Zmrhalová, Tempírová, Dvořák  

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce botanické celkem zinventarizováno 821 sbírkových 

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

 Podsbírka geologická 

604 sbírkových předmětů         Dvořák, Zmrhalová, Petrášová 

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce geologické celkem zinventarizováno 604 sbírkových 

předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 6 020 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka zoologická 

319 sbírkových předmětů        Dvořák, Zmrhalová, Petrášová 

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce zoologické celkem zinventarizováno 319 sbírkových 

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

Celkem ve sbírce šumperského muzea zinventarizováno 6 328 sbírkových předmětů, tj. cca 9 

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

 

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

 Podsbírka historická  

863 sbírkových předmětů (kontrolní dohledávací inventarizace)       Tempírová, Lipenská, Vepřková 

1 336 sbírkových předmětů           Tempírová, Janíčková, Zmrhalová 

Ve sbírce zábřežského muzea celkem zinventarizováno 2 199 sbírkových předmětů, tj. celkem 

cca 20 % z celkového počtu 11 132 sbírkových předmětů ve sbírce. 
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Sbírka PAK v Lošticích, PKL/002-04-11/072002 

 Podsbírka výtvarná  

285 sbírkových předmětů         Janíčková, Vepřková, Petrášová 

Ve sbírce PAK v Lošticích celkem zinventarizováno 285 sbírkových předmětů, tj. cca 13 % z 

celkového počtu cca 2 171 sbírkových předmětů ve sbírce. 

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

 Podsbírka historická  

556 sbírkových předmětů          Janíčková, Kollerová, Vepřková 

Ve sbírce HM v Lošticích celkem zinventarizováno 556 sbírkových předmětů, tj. celkem cca 11 % z 

celkového počtu 5 118 ks sbírkových předmětů ve sbírce. 

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

 Podsbírka historická  

725 sbírkových předmětů         Janíčková, Kudelová, Petrášová  

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce historické celkem zinventarizováno 725 sbírkových 

předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 6 937 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka archeologická  

5 000 sbírkových předmětů    Tomešová, Kudelová, Halama, Janíčková 

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce archeologické celkem zinventarizováno 5 000 

sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 48 480 sbírkových předmětů v podsbírce. 

Celkem ve sbírce mohelnického muzea zinventarizováno 5 725 sbírkových předmětů, tj. cca 

10 % z celkového počtu 55 417 kusů.  

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

 Podsbírka botanická  

27 sbírkových předmětů                                                               Zmrhalová, Třísková, Drtilová 

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

27 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 255 sbírkových předmětů v podsbírce. 
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 Podsbírka geologická  

50 sbírkových předmětů             Dvořák, Třísková, Zmrhalová 

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

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

v podsbírce. 

 Podsbírka historická  

163 sbírkových předmětů            Kudelová, Třísková, Vepřková 

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

163 sbírkových předmětů, tj. cca 13 % z celkového počtu 1 248 ks sbírkových předmětů v 

podsbírce. 

 Podsbírka zoologická  

200 sbírkových předmětů             Dvořák, Zmrhalová Třísková 

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

rizováno 200 sbírkových předmětů, tj. cca 11 % z celkového počtu 1 879 sbírkových předmětů 

v podsbírce. 

Celkem ve sbírce inventarizováno 440 sbírkových předmětů, tj. cca 11 % z celkového počtu  

3 842 ks sbírkových předmětů ve sbírce. 

SUMÁŘ: 

Sbírka šumperského muzea  6 328 sbírkových předmětů, tj. 9 % 

 Podsbírka historická  3 291 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka jiná-současnost 430 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka archeologická 863 sbírkových předmětů, tj. 5 % 

 Podsbírka botanická  821 sbírkových předmětů, tj. 9 % 

 Podsbírka geologická  604 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % 

 Podsbírka zoologická  319 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

Sbírka zábřežského muzea  2 199 sbírkových předmětů, tj. celkem 20 % 

Sbírka PAK v Lošticích  258 sbírkových předmětů, tj. celkem 13 % 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích 556 ks sbírkových předmětů, tj. celkem 11 %  
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Sbírka mohelnického muzea  5 725 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka historická  725 sbírkových předmětů, tj. celkem 10 % 

 Podsbírka archeologická 5 000 sbírkových předmětů, tj. celkem 10 % 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 440 sbírkových předmětů, tj. celkem cca 11 % 

 Podsbírka botanická  27 sbírkových předmětů, tj. celkem 10 % 

 Podsbírka geologická  50 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka historická  163 sbírkových předmětů, tj. celkem 13 % 

 Podsbírka zoologická  200 sbírkových předmětů, tj. celkem 11 %  

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo inventarizováno celkem 15 506 sbírkových předmětů, tj. cca 

10 % 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 966 ks, přepis 1 232 ks, celkem 2 198 

katalogizačních karet 

 Podsbírka historická: nové přírůstky 706 ks, přepis 406 ks; celkem 1 372 karet 

 Podsbírka archeologická: nové přírůstky 101 ks 

 Podsbírka botanická: nové přírůstky 100 ks, přepis 50 ks; celkem 150 karet 

 Podsbírka zoologická: nové přírůstky 22 ks, přepis 179 ks; celkem 222 karet 

 Podsbírka geologická: nové přírůstky 37 ks, přepis 154 ks; celkem 230 karet 

 Podsbírka současnost: přepis 443 ks 

Sbírka mohelnického muzea: nové přírůstky 1 646 ks, přepis 400 ks; celkem 2 046 karet 

 Podsbírka historická: nové přírůstky 94 ks, přepis 400 ks; celkem 494 karet  

 Podsbírka archeologická: nové přírůstky 1 552 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická: nové přírůstky 175 ks, přepis 583 ks; celkem 758 karet 

Sbírka PAK v Lošticích  

 Podsbírka výtvarná: nové přírůstky 6 ks (přepis dokončen) 
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Sbírka Havelkova muzea v Lošticích  

 Podsbírka historická: nové přírůstky 23 ks (přepis dokončen) 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově: nové přírůstky 5 ks, přepis 182; celkem 187 

katalogizačních karet 

 Podsbírka historická: nové přírůstky 5 ks, přepis 182 ks; celkem 187 karet 

Ve sbírkách VM v Šumperku za rok 2017 zaevidováno v programu DEMUS celkem 5 218 

katalogizačních karet, z toho 2 821 ks nových přírůstků, přepsáno 2 397 ks katalogizačních 

karet. 

1.2.2 Digitalizace sbírkových předmětů 

Sbírka šumperského muzea   1 935 ks věcí movitých ve sbírce 

 Podsbírka historická   1 403 ks 

 Podsbírka zoologická   159 ks 

 Podsbírka geologická   119 ks 

 Podsbírka botanická   102 ks 

 Podsbírka jiná – současnost  152 ks 

Sbírka mohelnického muzea    827 ks 

 Podsbírka historická    100 ks 

 Podsbírka archeologická   727 ks 

Sbírka zábřežského muzea   486  ks 

Sbírka PAK v Lošticích   64  ks 

Sbírka HM v Lošticích   68  ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 213  ks 

 Podsbírka historická   58 ks 

 Podsbírka geologická   27 ks 

 Podsbírka zoologická   62 ks 

 Podsbírka botanická   66 ks 
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Celkem za VM digitalizováno 3 593 sbírkových předmětů (plán 1 750 ks). Z toho bylo 100 

sbírkových předmětů digitalizováno ve formátu 3D. 

1.3 Restaurování a konzervace  

1.3.1 Základní ošetření   

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  219 ks 

 Podsbírka archeologická: vybrané předměty archeologické povahy zapsané v této 

podsbírce          208 ks 

 Podsbírka zoologicko-geologická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce 35 ks 

 Podsbírka botanická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  120 ks 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka archeologická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce 191 ks 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  34 ks 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  25 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

Vybrané předměty zapsané v této sbírce      140 ks 

Celkem bylo ve VM Šumperk ošetřeno 972 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 1 193 ks, z toho 16  ks externě za cenu 151 100 Kč (z toho dotace z MK ČR z programu 

ISO 60 000 Kč). 

1.3.3.1 Konzervace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   199 ks 

 Podsbírka archeologická  121 ks                                                                                                            

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická   35 ks 

 Podsbírka archeologická  20 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická   19 ks  

Celkem bylo konzervováno 394 kusů sbírkových předmětů. 

1.3.3.2 Rekonzervace  

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická      206 ks 

 Podsbírka archeologická     137 ks                                                                                
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Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická, sbírka zbraní a militární  98 ks                                                  

 Podsbírka archeologická     35 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 160 ks 

 Podsbírka zoologická: repreparace 4 sbírkových předmětů externě za cenu 3 500 Kč, 

preparátor Marek Nimrichtr 

Celkem bylo rekonzervováno 667 kusů sbírkových předmětů. (Z toho externě byly repreparovány 

4 sbírkové předměty v celkové částce 3 500 Kč.) 

1.3.3.3 Restaurování  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   

o Sekretář se sklopnou deskou H 22322: (88 000 Kč), restaurátorka Z. Špačková, 

s přispěním MK ČR z programu ISO (celkem 88 00 Kč, dotace MK ČR 60 000 Kč) 

o Společenské šaty H 34255, H 34122 a spodničky H 34256, H 34123: (6 800 Kč) 

o Společenské šaty H 29563: (6 900 Kč), restaurátorka M. Motyková 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická     

o Truhlička lidová malovaná H 7411: (28 900 Kč), restaurátor Zdeněk Špaček 

Sbírka Památníku Adolfa Kašpara 

 Podsbírka výtvarná     

o Původní práce, kresby, akvarely, písemnosti: celkem 5 ks ze stálé expozice PAK – AK 

104, AK 138, AK 18, AK 34, AK 1222 – (17 000 Kč), restaurátor M. Kostlán, DiS. 
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Celkem bylo externě restaurováno 12 sbírkových předmětů v celkové částce 147 600 Kč, z toho 

dotace MK ČR z programu ISO 60 000 Kč. 

1.3.3.4 Preparace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka botanická 

o preparace vlastních přírůstků  120 ks     

Celkem preparováno 120 kusů.                                                                          

Celkem bylo ošetřeno ve VM Šumperk 62 765 sbírkových předmětů, z toho 16 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; 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. 

1.5 Centrální evidence sbírek (CES) 

1.5.1 Zařazení do sbírky  

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická: celkem bylo do CES zařazeno 685 evidenčních čísel (743 ks) 
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 Podsbírka botanická: celkem byla do CES zařazena 2 přírůstková čísla (711 ks) a 150 

evidenčních čísel (150 ks) 

 Podsbírka geologická: celkem bylo do CES zařazeno 26 evidenčních čísel (26 ks) 

 Podsbírka zoologická: celkem bylo do CES zařazeno 24 evidenčních čísel (24 ks) 

 Podsbírka archeologická: celkem bylo do CES zařazeno 13 přírůstkových čísel (cca 160 

ks) a 130 evidenčních čísel (160 ks) 

Sbírka šumperského muzea celkem: zařazeno do CES bylo 15 přírůstkových čísel (871 ks 

předmětů) a 1 015 evidenčních čísel (1 103 ks předmětů). 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická: celkem bylo do CES zapsáno 103 evidenčních čísel (118 ks) 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích 

 Podsbírka historická: celkem bylo do CES zapsáno 24 evidenčních čísel (25 ks) 

Sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 

 Podsbírka výtvarné umění: celkem bylo do CES zapsáno 9 evidenčních čísel (9 ks) 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická: celkem do CES zapsáno 43 evidenčních čísel (43 ks) 

 Podsbírka archeologická: celkem do CES zapsáno 25 přírůstkových čísel (cca 1 279 ks) 

a 5 596 evidenčních čísel (7 595 ks) 

Sbírka mohelnického muzea celkem: 25 přírůstkových čísel (cca 1 279 ks) a 5 639 evidenčních 

čísel (7 638 ks). 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická: celkem bylo do CES zapsáno 1 evidenční číslo, 1 ks 

VM v Šumperku zapsalo do CES v roce 2017 celkem 2 150 ks předmětů zapsaných pod 

40 přírůstkovými čísly a 8 893 ks předmětů zapsaných pod 6 790 evidenčními čísly. 
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1.5.2 Vyřazení ze sbírky 

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická: vyřazena 3 evidenční čísla, 11 ks 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická: vyřazena 2 evidenční čísla, 2 ks 

Sbírka mohelnického muzea v Mohelnici 

 Podsbírka historická: vyřazeno 16 evidenčních čísel, 53 ks 

 Podsbírka archeologická: vyřazeno 1 přírůstkové číslo, 1 ks 

VM v Šumperku vyřadilo v roce 2017 celkem 21 sbírkových předmětů, (67 ks věcí movitých) 

a 1 přírůstkové číslo (1 ks). 

Žádosti o zapsání sbírek do CES byly zaslány 4x do roka (dne 31. 1. 2017, 25. 5. 2017, 6. 9. 

2017 a 30. 11. 2017) v řádném termínu a změny provedené v CES byly Ministerstvem kultury 

potvrzeny (dne 15. 2. 2017, 26. 6. 2017, 11. 9. 2017 a 16. 1. 2018). 

1.6 Nájem a výpůjčky 

1.6.2 Výpůjčky (VM si vypůjčilo) 

 Dlouhodobé smlouvy: 39 evid. č., 38 ks (město Šumperk, NPÚ zámek Velké Losiny, 

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Slezské zemské muzeum Opava, farnost Maletín, 

farnost Mohelnice, obec Velké Losiny, obec Mírov). 

 Krátkodobé smlouvy: 66 evid. č., 85 ks (Muzeum a galerie Prostějov, Moravské zemské 

muzeum Brno, Muzeum města Brna, Muzeum Komenského Přerov, Vlastivědné 

muzeum Olomouc, Státní okresní archiv Šumperk, město Šumperk). 

 Celkem si VM Šumperk vypůjčilo 123 kusů předmětů. 

1.6.3. Zápůjčky (VM zapůjčilo)  

 Dlouhodobé smlouvy: 418 evid. čísel, 518 ks (město Šumperk, Vlastivědné muzeum 

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

Jánský Vrch v Javorníku, NPÚ hrad Šternberk, město Staré Město p. Sněžníkem, 

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

obec Police) 
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 Krátkodobé smlouvy: 1 416 evid. č., 2 251 ks (Muzeum Kroměřížska, Kulturní zařízení 

města Valašské Meziříčí, Muzeum jižního Plzeňska Blovice, Státní archiv Šumperk, 

Muzeum silnic Vikýřovice, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Opavská kulturní 

organizace, Univerzita Palackého Olomouc – katedra botaniky, Městské muzeum 

Lanškroun, Mohelnické kulturní a sportovní centrum, Filozofická fakulta Univerzity 

Palackého Olomouc, Městské informační centrum Uničov, Muzeum Novojičínska, 

Muzeum v Bruntále, Městské kulturní středisko Javorník, Muzeum a galerie Orlických 

hor Rychnov nad Kněžnou, Kulturní služby Moravská Třebová, NPÚ Olomouc, 

Městské muzeum a galerie Polička). 

Výstavy, na kterých VM spolupracovalo formou zápůjček: 

 Moravské Athény a Ladislav Velen ze Žerotína, Výstavní síň Senátu (Valdštejnský 

palác) v Praze, 23. 8. – 15. 10. 2017. 

 Fotoaparáty aneb zachycení okamžiku, Městská galerie Uničov, 4. 5. – 30. 5. 2017. 

 Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku od středověku k industrializaci, 

Muzeum Novojičínska, 20. 4 – 10. 9. 2017. 

 Kouzlo myslivosti, Muzeum v Bruntále, 19. 5. – 27. 8. 2017. 

 Jménem zákona aneb Od četníků k policii, Městské kulturní středisko Javorník, 2. 6. – 

30. 9. 2017. 

 Archiv ve škole, škola v archivu, Státní okresní archiv Šumperk, 9. 6. – 30. 11. 2017. 

 Pytlák a jeho zbraň, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 6. 6. – 3. 9. 2017. 

 Dějiny nemocniční péče v Opavě, Opavská kulturní organizace, 20. 6. – 25. 9. 2017. 

 Příroda Orlických hor a Podorlicka, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 

Kněžnou, 29. 9. – 3. 12. 2017. 

 Strašidla, jak jsme se bavili, Muzeum Kroměřížska, 21. 9. 2017 – 28. 2. 2018. 

 S kováři na cestách, Muzeum silnic Olomouckého kraje, 16. 11. 2017 – 28. 2. 2018. 

Celkem zapůjčeno z VM Šumperk 1 834 evid. č., 2 769 ks.  

Ostatní výpůjčky nesbírkových předmětů na výstavy a do expozic: 

Dlouhodobé a krátkodobé zápůjčky do VM a zařízení: 1 631 ks předmětů (ak. malíř L. Bartoš, 

SOU lesnické Šternberk, Střední škola v Hranicích, Klub kultury Napajedla, Asociace Falun 

Gong ČR Komárov, Martina Motyková Šumperk, Vladimiro Miszak, Irena Šafránková Praha, 

Jitka Mrkosová Šumperk). 
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1.7 Depozitáře  

1.7.2 Adaptované depozitáře, stávající depozitáře  

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

současnost, celkem 25 místností. Z toho Pavlínin dvůr: depozitáře historie, zbraně (2 místnosti), výtvarné 

a užité umění (1 místnost); robotárna: geologie, botanika a zoologie (4 místnosti), historie (6 místností), 

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

Plocha: robotárna 957 m2, Pavlínin dvůr 243,5 m2. Úložná plocha: robotárna 1 250 m2, Pavlínin 

dvůr 437 m2.  

Sbírka mohelnického muzea 

 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, z toho 1 místnost v budově PAK Loštice,  

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

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově: 5 místností, z toho 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. 

V roce 2017 byly instalovány nové paletové i policové regály pro sbírku šumperského muzea v budově 

tzv. Kovárny na Lidické ulici, zvýšila se úložná plocha o 70 m2. V budově Kobek byly instalovány další 

regály pro uložení archeologických sbírek a tím byla navýšena úložní plocha o 40 m2. Celkem byla úložná 

plocha navýšena o 110 m2. 
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SUMÁŘ:  

VM v Šumperku: počet celkem 41 místností. 

Plocha celkem 1 903 m2, úložná plocha celkem 3 472 m2.  

1.7.3 Aktuální potřeba  

Potřeba zmodernizovat podlahy v depozitářích v budově robotárny na Lidické ulici 

v místnostech M3, M4 (podsbírka historická šumperského muzea) a M5 (podsbírka historická 

Lovecko-lesnického muzea). Po opravě podlah i regály depozitáře podsbírky historické 

Lovecko-lesnického muzea na robotárně vyměnit za 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 DE 

 Sbírka šumperského muzea, podsbírka historická: 5 čísel, 59 ks  

1.8.2.2 Zvukové nahrávky  0 ks 

1.5.1.3 Jiné  

1.8.3 Předměty s evidencí podle samostatných předpisů  

1.8.3.1 Knihovna  

 Zkatalogizováno a zaevidováno celkem 72 knižních titulů, přírůstková čísla 14 088 – 

14 160 (viz Seznam přírůstků za rok 2017). 

 Počítačové zpracování kartotéky: celkem 301 titulů. Přepis knih do programu Verbis, 

přímé uložení na serveru Městské knihovny v Šumperku. 

 Vazba novin a časopisů za rok 2017, provedena katalogizace těchto periodik. 

 Evidence a cirkulace periodik. 
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 Zajištění meziknihovní výpůjční služby, vyřízeno 18 výpůjček Vědecké knihovny 

v Olomouci a Archeologického ústavu 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 svazek 103, Michaela Stuchlá, Jaroslav Pavlíček: Šumperská 

Sanatorka, Zdeněk Doubravský: Severomoraváci za Velké války II. část). 

 Expedice sborníku Severní Morava sv. 103 stálým odběratelům. 

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

příloha Seznam publikovaných článků VM v Šumperku za rok 2017). 

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

provedena inventura knih půjčených zaměstnancům muzea. 

 Pololetní 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  

 Evidence písemností a projektů ve spisovně a stavebním archivu. 

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

evidenčních karet sbírkových předmětů ze spisovny. 

1.8.3.3 Fotoarchiv  

 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 693 digitálních obrazových záznamů 

sbírkových předmětů, což je 859 digitálních záznamů věcí movitých. Z fotoarchivu bylo 

poskytnuto 165 digitálních záznamů fotografií. 

 



51 

 

1.8.3.4 Videokazety  

Za rok 2017 nepřibyly nové videokazety.  

Celkem je v evidenci 25 videokazet vlastních a 54 převzatých.  

1.8.3.5 Elektronické nosiče  

Zpracovávání a evidence CD a DVD nosičů vlastních a převzatých. 

 CD převzaté  0 ks 

 CD vlastní  0 ks 

 DVD převzaté               5 ks 

 DVD vlastní  186/2017  - 199/2017 (vlastní digitalizace sbírkových předmětů a 

dokumentace prezentovaných sbírek 14 ks) 

Celkem je v evidenci 95 ks CD a 204 ks DVD, v roce 2017 přibylo 19 ks DVD.  

2 Vědecko-výzkumná činnost  

2.1 Interní úkoly  

2.1.1 Vlastní nebo vedoucí výzkumu  

Výtvarní umělci regionu  

Řešitel: K. Lipenská  

V roce 2017 byly realizovány výstavy dvou regionálních umělců, výstava olejomaleb a kreseb 

šumperského akademického malíře Lubomíra Bartoše a výstava kreseb a grafik německého 

výtvarníka a designéra Vladimira Miszaka, který v Šumperku působil před emigrací v roce 

1969. Dále byla realizována výstava významného fotografa Jana Byrtuse, kde byly poprvé 

výstavně prezentovány fotografie z cyklu Jeseníky, které autor vytvořil krátce před smrtí pro 

již nevydanou publikaci věnovanou jesenické přírodě. Sbírka regionálního umění byla 

doplňována se zaměřením na její prezentaci ve VM v Šumperku. 

 Výstava: Jan Byrtus (6. 4. – 11. 6. 2017, Hollarova galerie) 

 Výstava: Lubomír Bartoš (22. 9. – 19. 11. 2017, Výstavní síň) 

 Výstava: Vladimiro Miszak (23. 11. 2017 – 28. 1. 2018, Výstavní síň) 
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Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 

Řešitel: L. Kirkosová 

V roce 2017 byl z důvodu MD úkol pozastaven.  

Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku 

Řešitel: J. Halama, B. Tomešová 

V rámci tohoto tematicky i chronologicky širokého a dlouhodobého úkolu jsou volena 

jednotlivá dílčí témata pro kratší období. 

I. Osídlení regionu ve starším pravěku  

Řešitel: B. Tomešová 

Víceletý dílčí úkol Neolitické osídlení povodí horní Moravy. V rámci tohoto úkolu v roce 2017 

výstava věnující se mimo jiné i způsobu života a podobě obydlí ve starším pravěku. 

 Výstava Cesty k domům aneb vývoj lidských obydlí do přelomu letopočtu (Výstavní 

síň, 18. 5. – 17. 9. 2017) 

 Přednáška Obytné stavby v pravěku (6. 9. 2017) 

 Organizace 2. ročníku akce Mezinárodní den archeologie v prostorách Pavlínina dvora 

VMŠ, akce se zabývá popularizací archeologie a přiblížení způsobu života lidí 

v nejstarších obdobích pravěku 

 Plánovaný výstup z roku 2017, shrnující článek Neolitické osídlení povodí horní Moravy 

(pracovní název) ve sborníku SM, posunut vzhledem ke kapacitě sborníku až na rok 

2018 

II. Osídlení regionu v mladším pravěku 

Řešitel: J. Halama 

- z důvodu čerpání rodičovské dovolené pozastaveno 

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, práce na odborném textu. 

 Zámek Žádlovice v letech 1919–1945. Přednáška o žádlovickém zámku a osudech jeho 

posledního šlechtického majitele, hraběte Adolfa Dubského, a jeho rodiny. 14. 11. 2017  
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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  

 Disent v Československu v období normalizace, 7. 11. 2017, přednáška pro žáky ZŠ 

Loštice v rámci celostátního projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 

 Mohelnice za 2. světové války a poválečný odsun Němců z Mohelnicka, 10. 5. 2017, 2 

přednášky pro studenty SPŠE Mohelnice 

Velká válka 

Řešitel: Z. Doubravský 

 Přednášky Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914. 17. 1. 2017 

Muzeum v Šumperku, 1. 2. 2017 Muzeum Zábřeh, 7. 2. 2017 KD Postřelmov, 9. 3. 2017 

Muzeum Mohelnice 

 Publikace: Severomoraváci za Velké války, 2. část, V ruském blátě a v žáru jižního 

slunce, vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku v prosinci 2017 jako 35. svazek 

Knihovničky Severní Moravy, 169 stran. 

Dokumentace regionu Šumperska – společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 

1918 do současnosti 

Řešitel: M. Kollerová 

Dokumentace společenského, kulturního, hospodářského i politického vývoje regionu – 

sbírkotvorná činnost, fotodokumentace změn a událostí. 

Dílčí úkol: Šumpersko v období první republiky 

Politický, společenský a hospodářský vývoj Šumperska v období let 1918–1938, každodenní 

život jeho obyvatel, dokumentace tohoto vývoje, studium literatury a pramenů ve Státním 

okresním archivu Šumperk, Vědecké knihovně Olomouc. 
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Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 

do současnosti 

Řešitel: D. Tempírová 

Dílčí úkol: Historie a současnost školství na okrese Šumperk  

Historie a současnost školství na okrese Šumperk, ve spolupráci se školami v Šumperku 

 Příprava výstavy  

 Sbírkotvorná činnost, pokračování ve fotodokumentaci školních budov v Šumperku 

(Petrášová, Kudelová) 

Kříže, kapličky a boží muka v okr. Šumperk 

Řešitel: M. Kudelová, P. Janíčková 

V roce 2017 byly připraveny k prezentaci na webových stránkách Vlastivědného muzea čtyři 

obce z regionu Lošticka, Mohelnicka a Šumperska, a to Úsov, Nové Losiny, Police a Rájec. V 

následujícím roce se bude pokračovat v postupném zveřejňování dalších obcí.  

Kultura odívání 20. století 

Řešitel: M. Kudelová 

Dílčí úkol: Společenské šaty 

Dílčí výzkumný úkol k výstavě v roce 2017. Studium dostupné literatury, sbírek, sběr materiálu 

v terénu i na základě výzvy muzea (spolupráce s veřejností, dokumentace a zpracování).  

 Výstava Dámy a pánové, do gala!  4. 5. 2017 – 27. 8. 2017, Rytířský sál a předsálí 

 Sbírkotvorná činnost 

 Módní přehlídka historických společenských šatů na Muzejní noci  

 Publikace: katalog k výstavě Dámy a pánové, do gala! 

Květena jesenických rašelinišť 

Řešitelka: Magda Zmrhalová 

Byl realizován terénní průzkum na rašeliništi pod Vozkou a na Malé Jezerné. 

Výstupy:  

 40 ks herbářových dokladů do sbírkového fondu šumperského muzea 

 Rozpracován rukopis článku do sborníku SM: Botanické poměry rašeliniště na Malé 

Jezerné (pracovní název) 

 Pořízena fotodokumentace lokalit 

 Exkurze pro veřejnost (bryo-lichenologická vycházka) zrušena pro nepřízeň počasí 
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Mimo plán: Příprava tras a spoluúčast na organizaci celostátního semináře Floristický 

minikurz v Rychlebských horách, Horní Lipová, 26. – 28. 5. 2017 

Výstupy: 

 80 ks herbářových položek 

 Podíl na publikování výsledků terénního průzkumu v Rychlebských horách (ve 

spoluautorství) 

Studium rozšíření, mapování výskytu a případný popis nových druhů brouků nadčeledi 

Elateroidea na území Šumperska 

Řešitel: M. Dvořák 

V roce 2017 probíhal průzkum lokality Zábřeh – vrch Račice. Zaměření průzkumu na 

Coleoptera a hlavně na Elateriformia. Výzkum zaměřen nejen na diverzitu a mapování druhů, 

ale i na rozšíření zoologické podsbírky sbírek vlastivědného muzea. 

 Příprava článku Brouci Libiny na web muzea 

Říční valouny severní Moravy 

Řešitel: Milan Dvořák 

Druhá část výzkumu byla v roce 2017 zaměřena na Desnou.  

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

do současnosti 

Řešitel: P. Janíčková 

Dílčí úkol: Historie a současnost koupališť 

 Výstupem byla výstava Koupaliště a plovárny aneb kam a v čem v minulém století, 

společně s etnografkou M. Kudelovou. V roce 2017 výstava putovala do Muzea Zábřeh 

(22. 2. – 30. 4.) a Mohelnice (23. 6. – 24. 9.). 

Dílčí úkol: Osobnosti Lošticka  

 Příprava výstavy věnující se osobnosti akademického malíře a restaurátora Františka 

Sysla. Výstava se uskuteční v roce 2018 ve spolupráci s NPÚ Kroměříž, bude doplněna 

sbírkovými předměty restaurovanými F. Syslem pro Vlastivědné muzeum v Šumperku. 
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Českobratrská církev evangelická na Zábřežsku v letech 1918–1938 

Řešitel: P. Hajtmarová 

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

činnost v SOkA Šumperk, Vědecké knihovně v Olomouci a archivech Českobratrské církve 

evangelické. 

Výstup: 

 Článek: Historie vzniku Farního sboru ČCE v Hrabové, Severní Morava 103, s. 22–30. 

Tímto je tento úkol ukončen. 

Mimo plán: Historie šumperské Sanatorky 

Řešitel: M. Stuchlá 

Studium dostupné literatury, archivních pramenů, sbírek, fotografií i filmových záznamů. 

Spolupráce s veřejností, sběr, dokumentace a zpracování fotografií a vzpomínek pamětníků. 

Příprava finálního textu a jeho grafické zpracování. 

Výstupy:  

 Publikace: Pavlíček, J., Stuchlá M., Šumperská Sanatorka, nadějí, posláním, láskou… 

pro tisíce duší. Vydalo VM, 2017, 327 stran. 

 Autorská výstava Sanatorka, Rytířský sál, 29. 9. – 31. 10. 2017 

 Autorská výstava Sanatorka, Zábřeh, Minigalerie, 18. 10. – 12. 11. 2017  

Celkem bylo zpracováváno 17 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 do Seznamu nemateriálních statků 

Olomouckého kraje byla doplněna nominace nemateriálního statku „Velikonoční obchůzka 

s Jidášem“ o notové záznamy doprovodných písní. Dalším výstupem byla publikace obyčeje. 

 Kudelová, M.: Vodění Jidáše na Zábřežsku, SM 103, s. 3–10 

Nominace Jaroslava Lakomého na celostátní titul Nositel tradice lidových řemesel, kterou i na 

základě naší nominace Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje vypracoval Josef 

Urban z Pověřeného pracoviště pro OK, byla úspěšná. V roce 2017 byl Jaroslavu Lakomému 

titul Nositel tradice lidových řemesel udělen.  
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 Kudelová, M., Urban, J.: Jaroslav Lakomý – Nositel tradice lidových řemesel za rok 

2017, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 314, s. 203–206, 2017 

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. 

 Preventivní detektorové průzkumy na 3 lokalitách (hradiště Obersko, Doubravice-

Kouřilka, Stavenice-les Doubrava). 

 Dokumentace okolností individuálních detektorových nálezů (kromě výše zmíněných 

prospekcí jsou přínosné především detektorové nálezy zajištěné od V. Flášara, M. 

Morávka a P. Valdese). 

 Sbírkotvorná činnost (přírůstky do mohelnické i šumperské archeolog. podsbírky): 

získáno několik desítek především kovových nálezů z pravěku i středověku (v letošním 

roce např. nález dvou depotů – jeden pravěkého, druhý novověkého stáří). 

 Publikační část: v rámci tohoto projektu příprava odborné studie (v autorském 

kolektivu, hl. řešitelem Arch. centrum Ol.) Nejstarší měděné industrie na Moravě. J. 

Halama řeší eneolitické nálezy z okr. Šumperk; sumarizace nálezů, lokalizace, popis 

kontextů, rukopis již odevzdán (3,5 strany). 

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

povrchových nálezů   

Řešitel: J. Halama 

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

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

jehož hlavním výstupem bude odborná monografie.  

 v r. 2017 J. Halama odborně posuzoval získaný soubor fragmentů římské keramiky typu 

terra sigillata, celkem 240 fragmentů z 22 lokalit (výstupem ucelená kapitola v chystané 

monografii), rukopis již odevzdán (40 stran). 

 prezentace souboru analyzované keramiky formou referátu na XIII. protohistorické 

konferenci Archeológia barbarov 2017 (10/2017, Univerzita Komenského Bratislava) 

Tímto je tento úkol ukončen. 
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Mapování výskytu káně lesní a káně rousné 

Řešitel: Milan Dvořák 

Spolupráce na celostátním ornitologickém výzkumu zaměřeném na monitorování výskytu káně 

lesní a káně rousné. 

 Článek na web muzea: Dvořák M., Zimní sčítání kání, 2015–2016 

Celkem podíl na 4 externích vědecko-výzkumných úkolech. 

2.3. Odborná prezentace  

2.3.1 Konference  6 

2.3.1.2 Aktivní účast  2 

 XIII. protohistorická konference Archeológia barbarov 2017 (10/2017, Univerzita 

Komenského Bratislava), referát Novější sběrové nálezy terry sigillaty ze středního 

Pomoraví                  Halama                    

 Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci, Opava, 4. 11. 2017, 

příspěvek Možnosti využití digitálních 3D technologií v oblasti muzejní prezentace a 

edukace)          Gronychová 

2.3.1.3. Pasivní účast  4 

 Konference Ochrana přírody v Olomouckém kraji, Olomouc, 23. 11. 2017 

                                                                                                                                     Zmrhalová 

 Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci, Opava, 4. 11. 2017

            Ing. Gronychová, M. Stuchlá, E. Šebestíková 

2.3.2 Semináře  25 

2.3.2.1 Pořadatel  3 

 Organizace 151. řádného zasedání Středomoravské archeologické komise, Muzeum 

Šumperk, 13. 6. 2017             Tomešová, Halama 

 Spoluorganizace celostátního semináře Floristický minikurz v Rychlebských horách, 

Horní Lipová, 26. – 28. 5. 2017, ve spolupráci s Českou botanickou společností  

                 Zmrhalová 

 Spoluorganizace Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko,  Rohle,  

4. října 2017              Petrášová 
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2.3.2.2 Aktivní účast 

2.3.2.2 Pasivní účast  22 

 Seminář Etnografické komise AMG, 25. 4. 2017, Regionální muzeum v Litomyšli        

                                                                                                                           Kudelová                                                                         

 Seminář Etnografické komise AMG, 4. – 5. 10. 2017, Muzeum regionu Valašsko 

(Vsetín)              Kudelová 

 Botanické dni, Kráľová Lehota, 5. – 9. 6. 2017 (seminář botanické komise při AMG)

                        Zmrhalová 

 Geologický seminář Bolatice. Nové informace o ledovcových souvcích, 22. 4. 

                                                                                                                               Dvořák 

 Seminář pro knihovníky. Městská knihovna Šumperk, 21. 9        Petrášová                                             

 Přehledy výzkumů na Moravě a ve Slezsku (Brno, Špilberk, 20. 4. 2017)         Halama 

 XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče – Aktuální elektronické 

evidenční systémy (Pavilon Anthropos, MZM Brno – účast jen na prvním dni 31. 5. 

2017)                          Tomešová 

 Informační den a školení k aplikaci Archeologická mapa České republiky – AMČR 

(Archeologický ústav Brno, 21. 3. 2017)       Tomešová, Halama 

 Školení uživatelů systému Demus 10 Archeologie – příprava na přechod na novou verzi 

systému (sídlo společnosti CITeM Brno, 27. 9. 2017)       Tomešová 

 Zasedání Středomoravské archeologické komise – 7. 2. NPÚ Olomouc, 21. 3. ARÚ 

Brno, 2. 5. MG Prostějov, 5. 9. NPÚ Olomouc, 17. 10. AC Olomouc, 12. 12. Archaia 

Olomouc (6x)                     Tomešová, Halama 

 Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska, 26. 9. – 27. 9. 2017 

Uherské Hradiště             Janíčková, Kollerová, Tempírová, Žouželka 

 Muzeum pro návštěvníky II,  Praha, NM      

                   Gronychová Ing., Gronychová PhDr., Šebestíková, Krellerová 

 Kurz PR a marketingu, Praha, NM          Šebestíková, Krellerová              
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Celkem VM uspořádalo 2 odborné semináře, na pořádání jednoho semináře se podílelo, 28 

účastí na odborných konferencích a seminářích, z toho 26 pasivních účastí a 2 aktivní. 

3 Prezentace 

3.1 Ediční činnost 

3.1.1 Vydané muzeem celkem 

3.1.1.1 Vlastní tituly 

 Severní Morava sv. 103, ročník 61, vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 

2016, počet stran 96, ISBN 978-80-85083-80-4, ISSN 0231-6323. 

 Pavlíček, J., Stuchlá M., Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce 

duší. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2017, 328 stran, ISBN 978-80-85083-

79-8. 

 Doubravský, Z., Severomoraváci za Velké války.  2. díl. V ruském blátě a v žáru jižního 

slunce. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2017, 35. svazek Knihovničky 

Severní Moravy, počet stran 169, ISBN 978-80-85083-81-1. 

 Kudelová, M., 2017: Dámy a pánové, do gala!, katalog k výstavě. 

Odborné články web 

 M. Dvořák: Zimní sčítání kání (1. 12. 2017) 

 D. Tempírová-Kotrlá: Jan Merta – jeden z nejlepších současných českých malířů 

pochází ze Šumperka 

 D. Tempírová-Kotrlá: Letošní dvojí výročí – Václav Hollar (13. 7. 1607 Praha – 25. 3. 

1677 Londýn) ve sbírkách Muzea Zábřeh  

 J. Halama: Další bronzový depot z našeho regionu  

 M. Dvořák: Setkání souvkařů v Bolaticích  

 Janíčková, P., Kudelová, M., 2017: Kříže a kapličky z k. ú. Úsov, Nové Losiny, Rájec, 

Police, celkem 36 hesel 

 Katalog sbírek: virtuální prezentace 3D modelů sbírek Vlastivědného muzea 

v Šumperku (100 sbírkových předmětů) 

Celkem vydalo VM Šumperk 11 vlastních titulů. 
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3.1.2 Publikační činnost 

3.1.2.2 Studie 

3.1.2.3 Odborné články 

 Filipová, M., 2017: Sesterské kostely v Petrově a Rapotíně, Severní Morava 103, s. 58–

60. 

 Hajtmarová, P., 2017: Historie vzniku Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Hrabové, Severní Morava 103, s. 22–30. 

 Halama, J., 2017: Drozdov (okr. Šumperk). Údolí Březné. Zprávy o výzkumech za rok 

2016: Doba bronzová. Přehled výzkumů 58/1, 204. Brno. 

 Halama, J., 2017: Pavlov (k. ú. Svinov u Pavlova, okr. Šumperk). Střítež. Zprávy o 

výzkumech za rok 2016: Středověk a novověk. Přehled výzkumů 58/1, 242. Brno. 

 Kudelová, M.: Vodění Jidáše na Zábřežsku, Severní Morava 103, s. 3–10. 

 Kudelová, M., Urban, J.: Jaroslav Lakomý – Nositel tradice lidových řemesel za rok 

2017, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 314, s. 203–206, 2017. 

 Tomešová, B., 2017: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem. Zprávy o výzkumech za 

rok 2016: Neolit. Přehled výzkumů 58/1, 153–154. Brno. 

 Tomešová, B., 2017: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem. Zprávy o výzkumech za 

rok 2016: Doba bronzová. Přehled výzkumů 58/1, 205–206. Brno. 

 Zmrhalová M. & Koval Š. (2017): Porella arboris-vitae. In: Dřevojan P. & al.: Zajímavé 

bryofloristické nálezy XXVII. – Bryonora, 59:72. 

Celkem bylo vydáno 9 odborných článků. 

3.1.2.4 Populárně-vědné odborné články 

 Doubravský, Z., 2017: Šumperské proměny: Dům u Římanky, nám. Míru 26, Kulturní 

život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 1, s. 8–10. 

 Doubravský, Z., 2017: Fáma a skutečnost o důvodech zhotovení plastiky a volbě 

architektury domu U Římanky, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. 

ročník, č. 3, s. 7–9. 
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 Doubravský, Z., 2017: K šumperským proměnám: Bývalá Seidlova vila v ulici Dr. E. 

Beneše, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 4, s. 14–15. 

 Doubravský, Z., 2017: K šumperským proměnám: Lávka pro pěší u železničního 

přejezdu v Lidické ulici, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 

5, s. 6–7. 

 Doubravský, Z., 2017: K šumperským proměnám: Starou kotelnu v Temenici nahradil 

Penny market, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 8, s. 11–

13. 

 Doubravský, Z., 2017: K šumperským proměnám: Do společenského střediska a 

knihovny Sever po novém schodišti, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 

59. ročník, č. 10, s. 11–12. 

 Doubravský, Z., 2017: Šumperské proměny: Úřadovna v Jesenické ulici 31, Kulturní 

život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 12, s. 12–16. 

 Hajtmarová, P., 2017: Juraj Hovorka v šumperském muzeu, Severní Morava 103, 

 s. 71–72. 

 Hajtmarová, P., 2017: V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov byla slavnostně 

představena nová expozice, Severní Morava 103, s. 75. 

 Halama, J. – Přichystal, J., 2017: Ztracený měšec, nebo schovaná hotovost?, Severní 

Morava 103, s. 57–58. 

 Janíčková, P., 2017: Cesty Adolfa Kašpara za inspirací. K 140. výročí narození  

A. Kašpara, Severní Morava 103, s. 44–50.  

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 

v Šumperku, 1. a 2. část, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník,  

č. 2, 3, s. 1–2. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Socha sv. Jana Nepomuckého u klášterního 

kostela v Šumperku, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 4, 

s. 1–2. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Pozdně barokní nástropní malby v kostele 

sv. Jana Křtitele v Šumperku, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. 

ročník, č. 5, s. 1–2. 
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 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Pozdně barokní olejomalba Madona 

Ochranitelka od Josefa Keila, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. 

ročník, č. 6, s. 1–2. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Pozdně barokní sochy čtyř evangelistů, 

Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 7, s. 1–2. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Mariánský sloup v Šumperku, Kulturní život 

Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 8, s. 1–2. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Olejomalba Ošetřování sv. Šebestiána od 

Jana Kryštofa Handkeho, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, 

č. 9, s. 1–2. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Pozdně barokní výmalba v šumperském 

kostele sv. Barbory, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 10, 

s. 1–2. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Pozdně barokní sloup Nejsvětější Trojice v 

Šumperku, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 11, s. 1–3. 

 Kirkosová, L., 2017: Baroko v Šumperku: Dvanáct apoštolů z poutního místa Hora 

Matky Boží, Kulturní život Šumperka. Společenský měsíčník. 59. ročník, č. 12, s. 1–3. 

 Lipenská, K., 2017: Klášterní kostel v Šumperku, rec., Severní Morava 103, s. 62–63. 

 Lipenská, K., 2017: Šumperák ve fotografii a jeho cesta do československých měst a 

vesnic, rec., Severní Morava 103, s. 63–64. 

 Zmrhalová, M., 2017: Nejen o jesenických tetřevech, rec., Severní Morava 103, s. 67.  

 Hlůza, B., Tuša, I., Zmrhalová, M., 2017: K devíti dožitým decéniím Bořivoje Holínka. 

Severní Morava 103, s. 72–74.  

Celkem vydáno 25 populárně-vědných odborných 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 zpravodaj, 

Kulturní život, zábřežský Průvodce, Mohelnický a Loštický zpravodaj), republikovém tisku 

Mladá fronta Dnes, Právo, Věstník AMG ad. 
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Šumperský a jesenický deník: 1 

č. 252, 31. 10. Šumperské muzeum otevře výstavu Vánoční ozdoby, str. 3 

Moravský sever: 18 

3. 1.  Klášterní kostel se dočkal své knihy, str. 2 

3. 1.  Loštice se pyšní betlémy od řezbářů i dílem v životní velikosti, str. 6 

17. 1.  Muzeum ožilo historií starých Římanů, str. 10 

31. 1.  Na výstavě mohou lidé obdivovat i vaše plesové šaty, str. 3 

31. 1. Merkur téměř sto let. Děti dodnes neomrzel, str. 16–17  

7. 2.  Výstava ukazuje Černobyl třicet let po výbuchu, str. 4 

7. 2.  Divoká krása Jeseníků zaplnila prostory muzea, str. 12 

21. 2.  Mecenáš věnoval cennou sbírku grafik muzeu, str. 16–17  

14. 3.  Výstavě požehnali členové Cimrmanova divadla, str. 7 

4. 4.  V Úsově zvířata ukáže projekce i mikroskop, str. 7 

18. 4.  Děti v muzeu tvořily dekorace a sportovaly, str. 7 

2. 5.  Muzeum servírovalo čarodějnické hrátky, str. 7 

13. 6.  V muzeu se rozjedou vláčky, str. 1 

31. 7.  Děti v muzeu postavily vláček dlouhý přes osmnáct metrů, str. 12 

5. 9.  Výstava přibližuje, jak a v čem bydleli lidé v pravěku, str. 11 

19 9.  Dobrá zpráva pro houbaře. Rostou a v Jeseníkách zvláště, str. 16–17  

19. 9.  Děti si v muzeu vyzkoušely život v pravěku, str. 7 

26. 9.  O legendární Sanatorce vyšla kniha, str. 4 

Týden na severu: 25 

č. 2, 10. 1. Muzeum vypráví příběhy Severomoraváků za Velké války, str. 7 

č. 3, 17. 1.  Muzeum shání šaty, str. 7 

č. 4, 24. 1.  Přednáška zavede posluchače na nejkrásnější místa Kanady, str. 7 

č. 8, 21. 2.  Archeolog odhalí stopy římského impéria na Mohelnicku a Šumpersku, str. 7 

č. 9, 28. 2.  Kristina Lipenská: „Lidé nejsou k útlaku v Číně lhostejní“, str. 5 

č. 11, 14. 3.  „Cimrmani“ zahájili unikátní výstavu, str. 1 

č. 11, 14. 3.  Muzeum skládá hold největšímu Čechovi, str. 7 

č. 15, 11. 4.  Etnografka popíše, jak se vodil Jidáš, str. 7 

č. 16, 18. 4.  Úsovský zámek zrenovoval expozici, str. 3 

č. 16, 18. 4.  Zámek se pyšní novou expozicí, str. 7 
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č. 16, 18. 4.  Prostřeno! Hlásí mohelnické muzeum, str. 7 

č. 20, 16. 5.  Muzeum popisuje vývoj lidských obydlí, str. 7 

č. 27, 4. 7.  Výstavu o létání doprovodí beseda, str. 7 

č. 27, 4. 7.  Muzeum nahlíží do historie plováren, str. 7 

č. 28, 11. 7.  V muzeu vyrostlo Království mašinek, str. 7 

č. 30, 25. 7.  Prázdninový den ve znamení mašinek, str. 7 

č. 31, 1. 8.  Uvnitř muzea stojí osmnáctimetrový vlak, str. 5 

č. 32, 8. 8.  Úsov obsadí pohádkové bytosti, str. 7 

č. 34, 22. 8.  Muzeum pořádá vycházku za netopýry, str. 7 

č. 37, 12. 9.  Muzeum zaplaví vůně hub, str. 2 

č. 38, 19. 9.  Bílá paní pozve návštěvníky i do věže, str. 7 

č. 39, 26. 9.  Do knihy o Sanatorce se vešlo osm set fotek, str. 7 

č. 41, 10. 10.  Lubomír Bartoš slaví výstavou, str. 7 

č. 42, 17. 10.  Mohelnice pořádá Mezinárodní den archeologie, str. 3 

č. 44, 31. 10.  Muzeum probarví Duhové obrázky, str. 7 

Kulturní život Šumperka, Společenský měsíčník: 39 

Leden   Vyšla kniha o šumperském klášterním kostele, str. 1 

Leden   Divoká krása Jeseníků zaplnila výstavní síň, str. 20–21  

Leden  První část trilogie Severomoraváci za Velké války bude představena 17. ledna 

2017, str. 21 

Leden   Retrospektiva Pavla Alexandra Taťouna, str. 22 

Únor   Proběhne přednáška Germáni a Římané na severní Moravě, str. 22 

Únor   Zóna / Černobyl 30 let poté, str. 22 

Únor   Dámy a pánové, do gala!, str. 22–23  

Únor   Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, str. 23 

Březen  Muzeum láká na cestu americkou divočinou, str. 22 

Březen  Na zahájení výstavy o Cimrmanovi přijede Zdeněk Svěrák, str. 22–23  

Březen   Zóna / Černobyl 30 let poté, str. 23 

Duben  Jesenické fotografie Jana Byrtuse budou po čtvrtstoletí poprvé vystaveny, str. 

28 

Duben  Muzeum pořádá přednášku o velikonočních obyčejích v současnosti „Jak se 

vodí Jidáš?“, str. 28–29  

Duben   Výstavu o Cimrmanovi zahájil Zdeněk Svěrák, str. 29  
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Květen  Dámy a pánové, do gala!, str. 24  

Květen  Cesty k domům (aneb vývoj lidských obydlí do přelomu letopočtu), str. 24 – 

25  

Květen  Šumperský hafan 2017, str. 25–26  

Červen  Muzejní noc se ponese v duchu elegance 20. století, str. 24–25  

Červen  V Hollarově galerii přiblíží krásu a důmyslnost křídel, str. 25  

Červen  Do Muzejíčka vjedou mašinky, str. 25–26  

Červenec  Cesty k domům, str. 21  

Červenec  Do Muzejíčka vjely mašinky, str. 21–22  

Červenec  Beseda o historii létání na Šumpersku, str. 22–23  

Srpen   Muzejíčko se proměnilo v Království mašinek, str. 23 

Srpen   Muzeum chystá přednášku Netopýři Šumperska, str. 24 

Září   Muzeum nabídne oblíbenou výstavu hub, str. 25–26  

Září   Muzeum připomene významné životní jubileum Lubomíra Bartoše, str. 26 

Září   V muzeu pokřtí knihu Šumperská Sanatorka, str. 27 

Září   Pravěký den v muzeu, str. 25 

Říjen   Lubomír Bartoš oslavuje osmdesátiny výstavou, str. 25–26  

Říjen   Muzejíčko láká na Hrátky se zvířátky, str. 26 

Říjen   Výstava Nahá v trní Michaely Zormanové, str. 26–27  

Listopad  Muzejíčko láká na Hrátky se zvířátky, str. 28 

Listopad  Hollarovu galerii rozsvítí vánoční ozdoby sběratelky Jitky Mrkosové, str. 28 – 

30  

Listopad  Muzeum prozáří Duhové obrázky Ireny Šafránkové, str. 30 

Prosinec  Vladimiro Miszak: německý výtvarník s argentinsko-českými kořeny, str. 28  

Prosinec  Loutky 100× jinak: Muzejíčko představí českou tradici i divadlo „zrozené“ 

z vody, str. 29  

Prosinec  Hollarovu galerii rozzářily vánoční ozdoby, str. 30 

Prosinec  Právě vyšel vlastivědný sborník Severní Morava sv. 103, letos slaví 60 let, str. 

30–31  

Šumperský zpravodaj: 18 

č. 1, 11. 1.  První část trilogie „Severomoraváci za Velké války“ bude představena 17. 

ledna, str. 6 

č. 1, 11. 1.  Beseda přiblíží nejkrásnější místa kanadské divočiny, str. 7 
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č. 2, 25. 1.  V muzeu připomenou současnou podobu Černobylu, str. 4 

č. 2, 25. 1.  Muzeum prosí o zapůjčení společenských šatů k výstavě, str. 7 

č. 5, 15. 3.  Výstavu o Cimrmanovi zahájil Zdeněk Svěrák, str. 1 

č. 9, 10. 5.  V muzeu lákali na čarodějnice a na novou výstavu, str. 1 

č. 11, 7. 6.  Muzejní noc se odehraje 9. června, str. 4 

č. 13, 4. 7.  Muzeum chystá besedu o historii létání na Šumpersku, str. 7 

č. 13, 4. 7.  Muzejníci připravují Prázdninový den, str. 7 

č. 15, 23. 8.  Muzeum nabídne oblíbenou výstavu hub, str. 6 

č. 15, 23. 8.  Muzeum láká na archeologickou přednášku, str. 9 

č. 15, 23. 8.  13. září ožije Pavlínin dvůr pravěkem, str. 9 

č. 15, 23. 8.   V muzeu pokřtí knihu Šumperská Sanatorka, str. 9 

č. 16, 13. 9. Muzeum připomene životní jubileum Lubomíra Bartoše, str. 7 

č. 19, 25. 10.  Vánoční ozdoby Jitky Mrkosové, str. 3 

č. 20, 8. 11.  Vladimiro Miszak se představí v muzeu, str. 6 

č. 21, 22. 11.  „Hollarku“ rozsvítily vánoční ozdoby Jitky Mrkosové, str. 5, 6  

č. 21, 22. 11.  Muzejíčko láká na loutky 100× jinak, str. 7 

Mohelnický zpravodaj: 8 

Únor   Fenomén Merkur, str. 13 

Březen  Představení nové publikace Vlastivědného muzea v Šumperku doprovodí 

přednáška, str. 7 

Březen  Fenomén Merkur – výstava v muzeu, str. 7 

Duben   Muzeum zve k prostřenému stolu, str. 12 

Červen  Koupaliště a plovárny aneb kam a v čem v minulém století, str. 11 

Říjen  Mezinárodní den archeologie na půdě Muzea v Mohelnici, str. 11 

Listopad  Spolek ručních řemesel Mohelnice slaví dvacetileté výročí, str. 11 

Prosinec  Keramické betlémy navodí vánoční atmosféru, str. 13 

Olomoucký kraj: Měsíčník občanů Olomouckého kraje, 15. ročník: 4 

Leden  Muzeum ukáže divokou krásu Jeseníků, str. 13  

Březen Legendární Cimrman v šumperském muzeu, str. 13 

Duben Úsov nabízí nové expozice – moderní, aktivní a zábavné, str. 13 

Říjen V Muzejíčku děti zažijí hrátky se zvířátky, str. 13 
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Zábřeh: Informační zpravodaj města: 1 

č. 5, 8. 3.  Plavky, koupaliště, plovárny – v muzeu už je léto, str. 5 

KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje: 4 

č. 1  Kulturní itinerář, str. 69–71 

č. 2  Kulturní itinerář, str. 70–71 

č. 3  Kulturní itinerář, str. 70–71 

č. 4  Kulturní itinerář, str. 71–72 

Celkem bylo napsáno a publikováno 118 informačních článků. 

3.1.2.6 Nálezové zprávy 

Nálezová zpráva z archeologického výzkumu v Dubicku, Za kostelem, dostavba komunikací 

(04/2017), pro investora        Halama 

Nálezová zpráva z archeologického dohledu v Rejcharticích, kostel sv. Michala (2012), pro 

Archeologický ústav Brno        Halama 

Průběžné zpracovávání Oznámení + Hlášení z archeologických dohledů, výzkumů a 

detektorových prospekcí, pro Archeologický ústav (databáze MEGALIT a nově i 

Archeologická mapa ČR) a pro Národní památkový ústav Brno, celkem 17 hlášení 

          Halama, Tomešová 

V rámci ediční a publikační činnosti bylo vydáno celkem 11 vlastních titulů, 152 článků a 19 

nálezových zpráv a hlášení. 

3.2 Výstavy  

Celkem 55 (51 v zařízeních VM Šumperk, 4 v jiných organizacích) výstav s tím, že důraz byl 

kladen na autorské výstavy z muzejních sbírek. 

Rozdělení výstav na vlastní a zapůjčené bylo zpracováno podle metodiky NIPOS, formulář V-Kult.  

Vlastní výstava je autorsky připravená a ve sledovaném období vykazujícím muzeem zpřístupněná 

výstava, obsahující v převážné míře vlastní exponáty (alespoň 50 %) – výstavy autorské. Za vlastní se 

může považovat i taková výstava, na níž jsou instalovány většinou nebo zcela zapůjčené exponáty, ale 

muzeum takovou výstavu vlastním nákladem připravilo a zhotovilo (např. výstava autorských děl 

výtvarného umělce, výstava zapůjčené soukromé sbírky určitých artefaktů) – výstavy přejaté aktivně. Za 

základní výstavu 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 – výstavy s vlastním podílem. Za vlastní výstavy se považují i 

výstavy putovní. Putovní výstavou se rozumí výstava připravená se záměrem, že bude muzeem půjčená 

a instalovaná mimo původní vlastní výstavní prostory (např. v jiných zařízeních, muzeích, ve školách, v 

jiných prostorách v obci, v kulturních klubových zařízeních apod.).  
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Číselník odpovídá stanovenému obsahu výroční Zprávy o činnosti. 

3.2.1 Autorské z výzkumu  

3.2.1.1 Dámy a pánové, do gala! 

Výstava dokumentující společenské a plesové šaty. 

Šumperk, Rytířský sál a předsálí 

Trvání: 4. 5. – 27. 8. 2017 

Návštěvnost:  441/508 osob                                                                                         Kudelová 

3.2.2 Autorské  

3.2.2.1 Vánoční tradice v Evropě (přechází z roku 2016) 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 16. 11. 2016 – 5. 2. 2017 

Návštěvnost:  72/4 osob                                                                         Janíčková, Kozáková 

3.2.2.2 Divoká krása Jeseníků (přechází z roku 2016) 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 24. 11. 2016 – 2. 3. 2017                                                                                     

Návštěvnost: 313/14 osob                                                                             Zmrhalová, Dvořák 

3.2.2.3 Výstava hub 

Tradiční výstava živých hub spojená s mykologickou poradnou. 

Šumperk, předsálí Rytířského sálu                  

Trvání: 14. 9. – 16. 9. 2017                    

Návštěvnost: 381/192 osob                                                               Zmrhalová 

3.2.2.4 Cesty k domům 

Obytné stavby z období pravěku, exponáty ze sbírek VM. 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 18. 5. – 17. 9. 2017 

Návštěvnost: 739/1 664 osob            Tomešová  
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3.2.2.5 Křídla v průběhu času 

Výstava zaměřená na vývoj létacího aparátu u hmyzu, ptáků i savců, tvořená ze zoologických 

sbírek VM Šumperk. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 22. 6. – 3. 9. 2017 

Návštěvnost: 126/724 osob                                       Dvořák           

3.2.2.6 Sportovní herna 

Již třetí interaktivní výstava originálních exponátů z dílny VM Šumperk. 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 16. 3. – 4. 6. 2017     

Návštěvnost: 1 259/1 679 osob                Gronychová, Drugda 

3.2.2.7 Království mašinek 

Výstava ze sbírek VM Šumperk, doplněná o modely vláčků soukromých sběratelů a o 

interaktivní prvky. 

Šumperk, Muzejíčko    

Trvání: 8. 6. – 10. 9. 2017                           

Návštěvnost: 6 418/1 279 osob       Drugda, Tempírová, Šebestíková 

3.2.2.8 Hrátky se zvířátky 

Interaktivní výstava ze sbírek VM Šumperk prezentující chov domácích zvířat. 

Šumperk, Muzejíčko  

Trvání: 21. 9. – 3. 12. 2017 

Návštěvnost: 1 856/191 osob                                                                                     Kudelová 

3.2.2.9 Autíčka pod podloubím 

Výstava modelů autíček od soukromých sběratelů, doplněná o interaktivní prvky. 

Zábřeh 

Trvání: 9. 5. – 27. 8. 2017 

Návštěvnost: 780/140 osob                Jedonek  
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3.2.2.10 Lubomír Bartoš 

Výstava díla akademického malíře L. Bartoše k jeho 80. narozeninám, doplněná o sbírkové 

předměty VM Šumperk. 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 22. 9. – 19. 11. 2017  

Návštěvnost: 244/468 osob                                                                                Lipenská 

3.2.2.11 Vladimiro Miszak 1969–2017 „Díky, Šumperku“  

Výstava díla šumperského rodáka žijícího v Německu. 

Šumperk, Výstavní síň  

Trvání: 23. 11. 2017 – 28. 1. 2018  

Návštěvnost: 12/80 osob                                                                                Lipenská  

3.2.2.12 Jan Byrtus – Tváří v tvář přírodě  

Autorská výstava fotografií. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 6. 4. – 11. 6. 2017 

Návštěvnost: 67/405 osob                                                   Lipenská 

3.2.2.13 Od sběratelství k fotografii 

Výstava modelů vláčků ze soukromé sbírky vnuka A. Kašpara M. Horníka, doplněná o sbírkové 

předměty VM Šumperk. 

PAK Loštice 

Trvání: 25. 11. 2017 – 4. 2. 2018 

Návštěvnost: 28/83 osob                                                 Janíčková 

Mimo plán 

3.2.2.14 Sanatorka  

Výstava o šumperské Sanatorce. 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 29. 9. – 31. 10. 2017  

Návštěvnost: 197/262 osob                                                                               Stuchlá 

Celkem autorských: 15 výstav, návštěvnost: 12 933/7 693 osob. 
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3.2.4 Přejatá aktivně 

3.2.4.1 Krysáci (přechází z roku 2016) 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 6. 12. 2016 – 9. 3. 2017 

Návštěvnost: 1 583/94 osob          Šebestíková 

3.2.4.2 20 let patchworku v Mohelnici  

Výstava regionálních tvůrkyň patchworku. 

Mohelnice 

Trvání: 5. 10. – 26. 11. 2017                 

Návštěvnost: 138/68 osob              Žouželka 

3.2.4.3 Divadlo zrozené z vody aneb loutky 100× jinak 

Výstava vietnamských loutek, doplněná sbírkami VM Šumperk a interaktivními prvky. 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 14. 12. 2017 – 18. 3. 2018                                            

Návštěvnost: 211/126 osob             Janíčková, Šebestíková 

3.2.4.4 Duhové obrázky I. Šafránkové 

V rámci festivalu Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku. 

Šumperk, Rytířský sál    

Trvání: 7. 11. 2017 – 21. 1. 2018 

Návštěvnost: 89/157 osob              Lipenská 

Mimo plán 

3.2.4.5 Vánoce v Minigalerii (přechází z roku 2016) 

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 14. 12. 2016 – 17. 1. 2017   

Návštěvnost: 1/0 osob                                                                                                Jedonek 

3.2.4.6 Retrospektiva 

Tvorba P. A. Taťouna. 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 5. 1. – 29. 1. 2017   

Návštěvnost: 19/37 osob                                                                                        Šebestíková 
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3.2.4.7 Severomoraváci za velké války  

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 18. 1. – 31. 2. 2017   

Návštěvnost: 103/1 osob                                                                                                Jedonek 

3.2.4.8 Vzkazy a signály 

Tvorba K. Beranové. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 2. 2. – 26. 3. 2017   

Návštěvnost: 38/11 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.9 Kuba a čas  

Tvorba O. Zupka. 

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 8. 3. – 30. 4. 2017   

Návštěvnost: 41/27 osob                                                                                                Jedonek 

3.2.4.10 Šitý šperk  

Tvorba R. Fojtlové. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 30. 3. – 30. 4. 2017   

Návštěvnost: 57/60 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.11 Galgos de la Estrella 

Tvorba L. Všetečky. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 4. 5. – 28. 5. 2017   

Návštěvnost: 2/468 osob                                                                                          Gronychová 

3.2.4.12 Příroda Zábřežské vrchoviny 

Výstava fotografií. 

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 10. 5. – 11. 6. 2017   

Návštěvnost: 45/39 osob                                                                                                Jedonek 
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3.2.4.13 Oko do duše okno 

Tvorba žáků výtvarného oboru ZUŠ. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 1. 6. – 27. 8. 2017   

Návštěvnost: 89/455 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.14 Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti 

Tvorba čínských exilových umělců. 

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 14. 6. – 27. 8. 2017   

Návštěvnost: 116/36 osob                                                                                                Jedonek 

3.2.4.15 Nahá v trní 

Tvorba M. Zormanové. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 7. 9. – 29. 10. 2017   

Návštěvnost: 16/207 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.16 Na stéblech trávy 

Tvoba A. Szatmariové. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 12. 9. – 15. 10. 2017   

Návštěvnost: 41/246 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.17 Podoby domova  

Tvorba J. Štreita. 

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 20. 9. – 15. 10. 2017   

Návštěvnost: 32/53 osob                                                                                                Jedonek 

3.2.4.18 Sanatorka  

Výstava o šumperské Sanatorce. 

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 18. 10. – 12. 11. 2017   

Návštěvnost: 23/37 osob                                                                                             Stuchlá 
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3.2.4.19 Vánoční ozdoby 

Výstava soukromé sbírky sběratelky J. Mrkosové. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 2. 11. 2017 – 4. 2. 2018   

Návštěvnost: 985/299 osob                                                                                          Kudelová 

3.2.4.20 Malby 

Tvorba H. Němcové. 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 2. 11. – 31. 12. 2017   

Návštěvnost: 79/46 osob                                                                                      Šebestíková 

3.2.4.21 Dolomity  

Výstava J. Ryšavého. 

Zábřeh, Minigalerie  

Trvání: 15. 11. 2017 – 14. 1. 2018   

Návštěvnost: 113/3 osob                                                                                                Jedonek 

Celkem přejatých aktivně: 21 výstav, návštěvnost: 3 821/2 470 osob. 

3.2.6 Zapůjčená      

3.2.5.1 Fenomén Merkur  

Výstava zapůjčená od soukromého sběratele. 

Mohelnice 

Trvání: 18. 1. – 9. 4. 2017                                  

Návštěvnost: 996/48 osob             Žouželka 

3.2.5.2 Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti  

Výstava děl čínských exilových umělců.  

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 9. 2. – 2. 4. 2017                                  

Návštěvnost: 145/44 osob              Lipenská 
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3.2.5.3 Zóna/Černobyl 30 let poté  

Fotografická výstava zapůjčená z Muzea Napajedla. 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 2. 2. – 23. 4. 2017                                  

Návštěvnost: 406/17 osob             Janíčková                                                                              

3.2.5.4 Půlstoletí s Cimrmanem  

Výstava představující průřez padesáti let působení Divadla Járy Cimrmana. 

Šumperk, Výstavní síň  

Trvání: 7. 3. – 7. 5. 2017 

Návštěvnost: 401/67 osob          Šebestíková      

Celkem zapůjčených: 4 výstavy, návštěvnost 1 948/176 osob. 

3.2.7 Putovní vlastní (výstavy instalované buď v jiných institucích, nebo na zařízeních VM, 

modifikované jak instalačně, tak obsahově) 

3.2.7.1 O perníku (přechází z roku 2016) 

Zábřeh 

Trvání: 30. 11. 2016 – 12. 2. 2017      

Návštěvnost:  6/0 osob                                                                  Kudelová       

3.2.7.2 Řezbářské betlémy (přechází z roku 2016) 

PAK Loštice 

Trvání: 1. 12. 2016 – 22. 1. 2017 

Návštěvnost:  110/8                                                                                                         Kudelová 

3.2.7.3 Půjdem spolu do Betléma (přechází z roku 2016) 

Mohelnice 

Trvání: 8. 12. 2016 – 8. 1. 2017 

Návštěvnost:  15/0 osob             Kudelová 
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3.2.7.4 O včelách a lidech  

Výstava o včelách a včelařství, ze sbírek VM Šumperk. 

PAK Loštice 

Trvání: 1. 2. – 21. 5. 2017 

Návštěvnost: 283/30 osob             Kudelová 

3.2.7.5 Koupaliště a plovárny  

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Zábřeh 

Trvání: 22. 2. – 30. 4. 2017 

Návštěvnost: 61/21 osob                            Janíčková, Kudelová 

3.2.7.6 Stolečku, prostři se!  

Výstava ze sbírek VM Šumperk a od soukromých sběratelů. 

Mohelnice 

Trvání: 20. 4. – 18. 6. 2017      

Návštěvnost:  179/26 osob                                                      Gronychová, Kollerová      

3.2.7.7 Divoká krása Jeseníků  

Výstava fotografií O. Bačíka, doplněná přírodovědnými a zoologickými sbírkami VM 

Šumperk.                                                                             

Zábřeh 

Trvání: 13. 9. – 18. 11. 2017         

Návštěvnost: 133/95 osob                                                                                  Zmrhalová, Dvořák  

3.2.7.8 Pojďte, děti, budeme si hrát  

Interaktivní výstava originálních exponátů z dílny VM Šumperk. 

PAK Loštice 

Trvání: 24. 5. – 12. 11. 2017   

Návštěvnost: 524/98 osob                                                                             Drugda, Gronychová 

3.2.7.9 Koupaliště a plovárny  

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Mohelnice 

Trvání: 23. 6. – 24. 9. 2017 

Návštěvnost: 212/162 osob                            Janíčková, Kudelová 
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3.2.7.10 Za zimních večerů v chalupách  

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Zábřeh 

Trvání: 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018 

Návštěvnost: 398/38 osob                                              Kudelová 

3.2.7.11 Keramické betlémy  

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Mohelnice 

Trvání: 1. 12. 2017 – 21. 1. 2018 

Návštěvnost: 234/4 osob                                              Kudelová 

Výstavy instalované mimo Vlastivědné muzeum v Šumperku 

3.2.7.12 Za zimních večerů v chalupách  

Městské muzeum Lanškroun  

29. 1. 2017 – 26. 3. 2017 

Návštěvnost: 956 osob             Kudelová 

3.2.7.13 Když jsem já sloužil…  

Muzeum Kroměřížska  

14. 2. – 4. 6. 2017  

Návštěvnost: 3 852 osob             Kudelová 

Mimo plán: 

3.2.7.14 O včelách a lidech  

Městské muzeum a galerie Polička  

7. 10. 2017 – 7. 1. 2018 

Návštěvnost: 642 (do konce roku 2017)                 Kudelová 

3.2.7.15 Vánoční tradice a zvyky v Evropě 

Muzeum Vysočiny Jihlava 

1. 12. 2017 – 7. 1. 2018 

Návštěvnost: 260 (do konce roku 2017)                 Janíčková 
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Celkem putovních vlastních: 15 výstav, návštěvnost: 7 865/6 192 osob, z toho 4 mimo VM 

Šumperk 5 710 osob.                            

VM Šumperk uspořádalo celkem 51 výstav s celkovou návštěvností 31 678 osob. Mimo 

VM uspořádalo celkem 4 výstavy s návštěvností 5 710 osob. Celková návštěvnost výstav 

tedy byla 37 388. 

3.3. Expozice  

3.3.1 Autorská 

Lubomír Bartoš, zámek Úsov 

Návštěvnost společně s 3.3.4.8. 

3.2.2. Podíl na expozici 

 Zápůjčky sbírkových předmětů ve stálých expozicích 

 Vlastivědné muzeum Jesenicka 

 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 

Reinstalace expozice v druhém patře Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov 

                                                                  Gronychová, Třísková, Drugda, Dvořák, Zmrhalová 

Reinstalace druhého patra expozice, kde je prezentována domácí fauna a lesnictví, byla zcela 

nově vyřešena, doplněna o aktualizované texty, osvětlení, multimediální produkci a interaktivní 

prvky. Celkové náklady na rekonstrukci byly 4 025 679,10 Kč.  
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3.3.4 Expozice stávající 

3.2.4.1 Příroda a dějiny severozápadní Moravy, Šumperk 

Návštěvnost: 1 202/671 osob 

3.2.4.2 Z dějin Mohelnicka, Mohelnice 

Návštěvnost: 384/142 osob 

3.3.4.3 Pravěk Mohelnicka  

Návštěvnost: 1 045/255 osob 

3.3.4.4 Z historie města a okolí, Zábřeh 

Návštěvnost: 715/177 osob 

3.3.4.5 Jan Eskymo Welzel, 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 470/67 osob 

3.3.4.8 Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 

Návštěvnost 13 333/24 087 osob 

3.3.4.9 Expozice pánů z Vlašimi, Úsov 

Návštěvnost společně s 3.3.4.8.  

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 17 149/25 399 osob. 
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3.4. Dílny a exkurze           

3.4.2 Autorské 

Autorské dílny 

 Šumperk 

Krysáci 

14. 2., 16. 2. (2x), 23. 2., 8. 3. (3x) 

Celkem 7 dílen / 104 osob      Lipenská, Krellerová, Šebestíková   

Cesty k domům 

1.6, 8. 6., 9. 6. (2x), 20. 6., 27. 6. (2x), 29. 6., 12. 7., 24. 7., 6. 9. (2x), 14. 9. (2x) 

Celkem 14 dílen / 243 osob  Lipenská, Tomešová, Janíčková, Halama, Krellerová, Vepřková   

Vánoční ozdoby 

24. 11., 6. 12., 7. 12. (2x), 11. 12., 12. 12. (2x), 13. 12., 15. 12., 18. 12., 19. 12. (2x), 20. 12. 

(2x), 21. 12. (2x) 

Celkem 16 dílen / 275 osob     Kudelová, Lipenská, Tomešová, Krellerová, Kollerová,  

   Janíčková, Lubina 

Duhové obrázky I. Šafránkové  

15. 12., 20. 12. (2x) 

Celkem 3 dílny / 45 osob          Lipenská, Tomešová, Vepřková    

Loutky 100× jinak 

20. 12. (2x) 

Celkem 2 dílny / 25 osob            Šebestíková, Krellerová        

 Loštice  

Řezbářské betlémy 

5. 1. (2x) 

Celkem 2 dílny / 40 osob                  Lipenská, Tomešová 

Celkem proběhlo 44 dílen s návštěvností 732 osob. 
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Komentované prohlídky: 

 Šumperk 

Krysáci 

14. 2. (2x), 15. 2., 16. 2. (2x), 21. 2. (2x), 23. 2., 8. 3. (5x) 

Celkem 13 prohlídek / 180 osob                     Lipenská 

Divoká krása Jeseníků 

17. 1., 21. 2., 24. 2., 1. 3. 

Celkem 4 prohlídky / 92 osob                                                       Zmrhalová, Dvořák, Lipenská 

Umění pravdivosti, soucitu, snášenlivosti 

22. 3. 

Celkem 1 prohlídka / 18 osob             Lipenská 

Půlstoletí s Cimrmanem 

21. 4. 

Celkem 1 prohlídka / 19 osob           Krellerová 

Sportovní herna 

17. 5. 

Celkem 1 prohlídka / 44 osob     Lipenská, Šebestíková, Krellerová  

Dámy a pánové, do gala! 

6. 6., 15. 6., 19. 7.  

Celkem 3 prohlídky / 25 osob               Kudelová, Lipenská  

Cesty k domům 

1.6, 8. 6., 9. 6. (2x), 20. 6., 22. 6., 27. 6. (3x), 29. 6., 12. 7., 19. 7., 24. 7., 6. 9. (3x), 13. 9. 

(10x), 14. 9. (2x) 

Celkem 28 prohlídek / 566 osob    Tomešová, Lipenská, Halama, Krellerová  

Houby 

14. 9., 15. 9. 

Celkem 30 prohlídek / 573                      Zmrhalová 
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Hrátky se zvířátky 

26. 9., 27. 9., 3. 10., 4. 10., 5. 10., 6. 10., 18. 10., 19. 10., 24. 10., 25. 10., 31. 10., 1. 11., 8. 

11., 9. 11., 14. 11., 16. 11., 21. 11., 24. 11. 

Celkem 18 prohlídek / 315 osob         Kudelová, Lipenská, Krellerová 

Lubomír Bartoš 

24. 10. 

Celkem 1 prohlídka / 2 osoby             Lipenská 

Duhové obrázky Ireny Šafránkové 

15. 12., 20. 12. (2x) 

Celkem 3 prohlídky / 45 osob             Lipenská 

Vánoční ozdoby 

24. 11., 6. 12., 7. 12. (2x), 11. 12., 12. 12. (2x), 13. 12., 15. 12., 18. 12., 19. 12. (2x), 20. 12. 

(2x), 21. 12. (2x) 

Celkem 16 prohlídek / 275 osob      Kudelová, Lipenská 

Loutky 100× jinak 

20. 12. (2x) 

Celkem 2 prohlídky / 25 osob           Krellerová        

Stálá expozice 

16. 6., 30. 11. 

Celkem 2 prohlídky / 27 osob           Krellerová 

 Loštice 

Řezbářské betlémy 

5. 1. (2x) 

Celkem 2 prohlídky / 40 osob            Kudelová 

O včelách a lidech 

4. 5. (2x), 18. 5. (2x) 

Celkem 4 prohlídky / 79 osob             Lipenská 

 



84 

 

Stálá expozice 

29. 9. 

Celkem 1 prohlídka / 30 osob            Janíčková 

 Mohelnice 

Fenomén Merkur                                          

20. 1., 25. 1., 9. 2., 23. 2., 24. 2., 8. 3.     

Celkem 6 prohlídek / 82 osob             Žouželka  

Stolečku, prostři se                                         

27. 4., 3. 5., 19. 5.  

Celkem 3 prohlídky / 39 osob    Třísková, Žouželka    

Z dějin Mohelnicka   

13. 5., 10. 10., 1. 11. (2 x)                             

Celkem 4 prohlídky / 98 osob             Žouželka      

Pravěk Mohelnicka  

21. 2., 22. 2., 23. 2., 7. 3., 4. 4., 13. 5., 8. 6., 21. 6., 27. 6., 25. 7., 1. 9., 10. 10., 20. 10. (10x), 

21. 10. (10x), 22. 11., 24. 11.       

Celkem 34 prohlídek / 471 osob         Tomešová, Žouželka, Lipenská       

                                                                                                                                                      

Celkem proběhlo 177 komentovaných prohlídek s návštěvností 3 045 osob.                                       

                                                                                                                      

Kulturně výchovné akce 

Definice V - Kultu: Mezi kulturně výchovné akce lze zařadit akce bez standardních výkladů ve 

výstavních prostorách a bez doprovodných programů připravených muzeem k výstavám a  

expozicím. Jedná se tedy o přednášky, ale i vernisáž expozice nebo výstavy, jestliže její součástí 

bylo kulturní vystoupení nebo přednášky a také ostatních kulturně výchovné akce jako např. 

soutěže, přehlídky, exkurze mimo muzeum, muzejní noc, atd. 

3.5 Přednášky 

3.5.1 Autorské z uzavřeného výzkumu 

Na frontách první světové války 

Termín: 17. 1.  

Šumperk, 52/9 osob          Doubravský 
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Třiadevadesátnící na ruské a srbské frontě v roce 1914 

Termín: 1. 2. 

Zábřeh, 16/0  osob                                Doubravský 

Germáni a Římané na severní Moravě. Svědectví archeologických nálezů 

Termín: 22. 2.  

Šumperk, 61/4 osob                           Halama 

Třiadevadesátnící na ruské a srbské frontě v roce 1914 

Termín: 9. 3. 

Mohelnice, 32/0 osob                                           Doubravský 

Jak se vodí Jidáš? Velikonoční obyčeje v současnosti 

Termín: 11. 4.  

Šumperk, 4/7 osob                         Kudelová 

Mohelnice za 2. světové války a poválečný odsun Němců z Mohelnicka 

Termín: 10. 5. 

Mohelnice, 59/0 osob                                               Žouželka 

Obytné stavby v pravěku 

Termín: 6. 9. 

Šumperk, 7/5 osob                        Tomešová 

Disent v Československu v období normalizace 

Termín: 7. 11. 

Mohelnice, 19/0 osob                              Žouželka 

Zámek Žádlovice v letech 1919–1945 

Termín: 10. 5. 

Mohelnice, 48/0 osob                                Žouželka 

3.5.2 Autorské 

Osobnosti Zábřežska: V. Hollar, M. Vizovská, J. A. Komenský, plk. K. Lukas, F. Merta 

Termín: 11. 5. 

Zábřeh, 20/1 osob                                                   Tempírová 
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Muzeum čte dětem 

Termín: 1. 6. – 14. 6.  

Zábřeh, 111/3 osob                                                Jedonek 

O historii létání na Šumpersku  

Termín: 13. 7.  

Šumperk, 19/3 osob                             Dvořák, Zerzáň 

Příběhy vzdoru (ZŠ Velké Losiny) 

Termín: 23. 11.  

Šumperk, 30/0 osob                                                                                                    Kollerová 

3.5.2.1 Autorské na vernisážích 

Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti 

Termín: 9. 2. 

Šumperk, 0/30 osob                                                      Lipenská 

Koupaliště a plovárny 

Termín: 22. 2. 

Zábřeh, 0/15 osob                                   Janíčková, Kudelová 

Stolečku, prostři se… 

Termín: 20. 4. 

Mohelnice, 0/24 osob                                                                                                    Kollerová 

Dámy a pánové, do gala! 

Termín: 4. 5.  

Šumperk, 0/110 osob                                                                                                     Kudelová 

Cesty k domům 

Termín: 18. 5.  

Šumperk, 0/50 osob                                                                                                    Tomešová 

Křídla v průběhu času 

Termín: 22. 6.  

Šumperk, 0/10 osob                                                                                                        Dvořák 



87 

 

Divoká krása Jeseníků 

Termín: 13. 9.  

Zábřeh: 0/55                                                                                                         Bačík, Dvořák 

Duhové obrázky 

Termín: 7. 11.  

Šumperk, 0/60 osob                                                                                                      Lipenská 

Vladimiro Miszak 

Termín: 23. 11.  

Šumperk, 0/60 osob                                                                                                      Lipenská 

Od sběratelství k fotografii 

Termín: 25. 11.  

Šumperk, 0/80 osob                                                                                                    Janíčková 

Celkem 23 přednášek, návštěvnost celkem 1 004, z toho 478 platících a 526 neplatících. 

3.6. Kulturně-výchovná činnost realizovaná externisty 

3.6.3. Přednášky 

Kanada: v divočině a mezi indiány, Ondřej Bačík 

Termín: 24. 1.  

Šumperk, 67/4 osob  

Cesta na severozápad: Divočinou USA 2016, Ondřej Bačík 

Termín: 2. 3.  

Šumperk, 63/6 osob          

Život se včelami, Jiří Hroch 

Termín: 23. 3.  

Loštice, 27/0 osob  

Secese a její vliv na módu 20. století, Ludmila Růženecká 

Termín: 25. 5.  

Šumperk, 26/6 osob  
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Netopýři Šumperska, Dušan Duhonský 

Termín: 24. 8.  

Šumperk, 24/9 osob  

Jedlá, nebo jedovatá?, Bronislav Hlůza 

Termín: 15. 9.  

Šumperk, 27/15 osob  

Kanada: v divočině a mezi indiány, Ondřej Bačík 

Termín: 8. 11.  

Zábřeh, 24/0 osob  

3.6.3.1 Přednášky externistů na vernisážích 

Jan Byrtus: Tváří v tvář přírodě, Martina Motyková  

Termín: 6. 4.  

Šumperk: 0/30 

Lubomír Bartoš, PhDr. Jiří Hastík 

Termín: 22. 9.  

Šumperk: 0/200 

Vánoční ozdoby, Jitka Mrkosová 

Termín: 2. 11.  

Šumperk: 0/120  

Celkem 10 přednášek, návštěvnost celkem 648, z toho 258 platících a 390 neplatících osob. 

3.6.5. Jiné  

Dílny Řezbářské betlémy 

Termín: 5. 1.  

Loštice, 40/0 osob 

Velikonoce v Lošticích 

Termín: 12. 4.  

Loštice, 39/0 osob  
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Velikonoce v Šumperku 

Termín: 13. 4.  

Šumperk, 246/21 osob  

Slavnostní otevření nové expozice 

Termín: 10. 4.  

Úsov, (započítáno v návštěvnosti expozice) 

Pálení čarodějnic 

Termín: 29. 4.  

Šumperk, 543/57 osob 

Soutěž O poklad paní Magdaleny  

Termín: 3. 5.  

Zábřeh, 0/37 osob  

Pro maminky 

Termín: 5. 5.  

Šumperk, 18/2 osob      

Pohádkový den na zámku Úsov 

Termín: 13. 5.  

Úsov, (započítáno v návštěvnosti expozice)     

Šumperský hafan 2017 

Termín: 21. 5.  

Šumperk, 301/120 osob 

Muzejní noc v Lošticích 

Termín: 24. 5.  

Loštice, 0/50 osob  

Slavnosti města Šumperka  

Termín: 1. – 3. 6. 

Šumperk, 211/14 osob 
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Karel IV.  

Termín: 8. 6.  

Úsov, 0/482 osob 

Muzejní noc 2017 

Termín: 9. 6.  

Šumperk, 202/122 osob 

Prázdninový den 

Termín: 27. 7.  

Šumperk, 660/40 osob 

Pohádkový den na zámku Úsov 

Termín: 28. 8.  

Úsov, (započítáno v návštěvnosti expozice)  

Pravěký den 

Termín: 13. 9. 

Šumperk, 331/13 

Křest knihy Sanatorka 

Termín: 14. 9.  

Šumperk, 0/350 osob 

Bílá paní a strašidla 

Termín: 23. 9.  

Úsov, 307/205 osob 

Mezinárodní den archeologie  

Termín: 20. – 21. 10.  

Mohelnice, 172/9 osob 

Soutěž Toulky zábřežskou minulostí  

Termín: 25. 10.  

Zábřeh, 0/36 osob 
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Halloween 

Termín: 28. 10.  

Úsov, 727/405 osob 

Adventní večer v muzeu 

Termín: 8. 12.  

Mohelnice, 56/0 osob 

Vánoční den 

Termín: 14. 12.  

Šumperk, 79/11 osob 

Den seniorů 

Termín: 7. 10. 

Šumperk, 0/256 osob 

Celkem 24 akcí, návštěvnost celkem 6 162, z toho 3 932 platících a 2 230 neplatících. 

Spolupořadatel: 

Slavnosti města Šumperka  

Termín: 1. – 3. 6. 

Šumperk, 0/2 000 osob 

Školka Borůvka – koncert 

Termín: 14. 6. 

Šumperk, 0/300 osob 

Fortex 

Termín: 14. 7. 

Šumperk, 0/300 osob 

Folklorní festival 

Termín: 18. – 20. 8. 

Šumperk, 0/2 000 osob 
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Revival festival 

Termín: 25. 8. 

Šumperk, 0/1 000 osob 

Celkem se organizace podílela na pořádání 5 akcí s návštěvností 5 600 osob. 

3.7 Internet  

3.7.1 Vlastní stránky  

Vlastivědné zajímavosti na www.muzeum-sumperk.cz (viz kap. 3.1.1.1). 

Doplnění On-line katalogu sbírek: celkem 131 sbírek 

 Sbírka muzea v Mohelnici, podsbírka historická: celkem 56 ks 

 Sbírka Havelkova muzea v Lošticích, podsbírka historická: celkem 46 ks 

 Sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích, podsbírka výtvarná: celkem 29 ks 

Zveřejnění 3D sbírek: celkem 100 ks 

Sbírka šumperského muzea  

 podsbírka historická: 31 sbírkových předmětů  

 podsbírka archeologická: 2 sbírkové předměty 

Sbírka zábřežského muzea: 10 sbírkových předmětů 

Sbírka Havelkova muzea: 6 sbírkových předmětů  

Sbírka mohelnického muzea  

 podsbírka historická: 10 sbírkových předmětů 

 podsbírka archeologická: 16 sbírkových předmětů 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea  

 podsbírka historická: 4 sbírkové předměty 

 podsbírka botanická: 1 sbírkový předmět 

 podsbírka zoologická: 20 sbírkových předmětů 

Informační články k výstavám na webových stránkách 

Průběžné vkládání informačních článků o výstavách a akcích do sekce „Program“ na webu 

muzea (http://muzeum-sumperk.cz/). Plakáty k výstavám, přednáškám a jiným akcím, 

http://muzeum-sumperk.cz/
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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 

Zveřejnění sbírek na stránkách e-Sbírky: celkem 135 sbírkových předmětů 

Sbírka šumperského muzea  

 podsbírka historická: 49 sb. předmětů  

 podsbírka archeologická: 2 sbírkové předměty 

Sbírka zábřežského muzea: 10 sbírkových předmětů 

Sbírka Havelkova muzea: 23 sbírkových předmětů  

Sbírka mohelnického muzea  

 podsbírka historická: 10 sb. předmětů 

 podsbírka archeologická: 16 sbírkových předmětů 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea  

 podsbírka historická: 4 sbírkové předměty 

 podsbírka botanická: 1 sbírkový předmět 

 podsbírka zoologická: 20 sbírkových předmětů 

V rámci placené propagace vkládání plakátů na serveru www.atlasceska.cz.    

Pravidelné vkládání anotací a článků (zdarma) na webové servery www.kudyznudy.cz, 

www.infosumperk.cz, www.sumpersky.rej.cz, www.akce.sumpersko.net, 

www.kamsdetmi.com a nově také na stránky a facebookový profil Olomouckého kraje. 

Šumpersko.net 

I v roce 2017 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. 

2. ledna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Retrospektiva-Pavla-Alexandra-Tatouna-

9923/clanek/Kultura 

9. ledna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Severomoravaci-za-Velke-valky-

9949/clanek/Zpravodajstvi 

16. ledna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/-V-sumperskem-muzeu-pripravuji-

prednasku-o-Kanade-9977/clanek/Zpravodajstvi 

https://www.facebook.com/VMvSumperku/
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.atlasceska.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.akce.sumpersko.net
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Retrospektiva-Pavla-Alexandra-Tatouna-9923/clanek/Kultura
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Retrospektiva-Pavla-Alexandra-Tatouna-9923/clanek/Kultura
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Severomoravaci-za-Velke-valky-9949/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Severomoravaci-za-Velke-valky-9949/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/-V-sumperskem-muzeu-pripravuji-prednasku-o-Kanade-9977/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/-V-sumperskem-muzeu-pripravuji-prednasku-o-Kanade-9977/clanek/Zpravodajstvi
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17. ledna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Spolecenske-saty-rodicu-i-prarodicu-

shani-sumperske-muzeum-9982/clanek/Zpravodajstvi 

30. ledna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-Pololety-s-

Krysaky-10027/clanek/Kultura 

1. února, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zona-Cernobyl-30-let-pote-

10042/clanek/Historie 

8. února, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Umeni-pravdivosti-soucitu-a-

snasenlivosti-10067/clanek/Zajimavosti 

14. února, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-koupalist-a-plovaren-

10099/clanek/Historie 

23. února, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-Sumperku-si-pripomenou-pulstoleti-

s-Cimrmanem-10137/clanek/Zpravodajstvi 

23. března, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/FOTO-Expozice-na-Usove-je-

pripravena-na-sezonu-10260/clanek/Historie 

25. března, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/HAF-Pripravuje-se-Sumpersky-hafan-

2017-10268/clanek/Zpravodajstvi 

3. dubna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vystava-Jan-Byrtus-Tvari-v-tvar-prirode-

10307/clanek/Kultura 

11. dubna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Velikonoce-v-sumperskem-muzeu-

10336/clanek/Zpravodajstvi 

14. dubna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/FOTO-Na-Usove-slavnostne-

predstavili-novou-expozici-10352/clanek 

21. dubna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vychazka-za-lisejniky-a-mechorosty-

do-Ostruzne-a-okoli-10379/clanek/Zajimavosti 

23. dubna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Premierove-paleni-carodejnic-v-

sumperskem-Pavlinine-dvore-10386/clanek/Zpravodajstvi 

26. dubna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Baletka-a-fotograf-pomahaji-tyranym-

chrtum-10399/clanek/Zajimavosti 

9. května, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Usov-obsadi-pohadkove-bytosti-

10457/clanek/Zajimavosti 

19. května, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Cesty-k-domum-10495/clanek/Historie 

6. června, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Modni-prehlidka-v-sumperskem-

Pavlinine-dvore-10573/clanek/Zpravodajstvi 

12. června, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperska-Muzejni-noc-oslovila-

velkou-modni-prehlidkou-10595/clanek/Zpravodajstvi 

http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Spolecenske-saty-rodicu-i-prarodicu-shani-sumperske-muzeum-9982/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Spolecenske-saty-rodicu-i-prarodicu-shani-sumperske-muzeum-9982/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-Pololety-s-Krysaky-10027/clanek/Kultura
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-Pololety-s-Krysaky-10027/clanek/Kultura
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zona-Cernobyl-30-let-pote-10042/clanek/Historie
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zona-Cernobyl-30-let-pote-10042/clanek/Historie
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Umeni-pravdivosti-soucitu-a-snasenlivosti-10067/clanek/Zajimavosti
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Umeni-pravdivosti-soucitu-a-snasenlivosti-10067/clanek/Zajimavosti
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-koupalist-a-plovaren-10099/clanek/Historie
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-koupalist-a-plovaren-10099/clanek/Historie
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-Sumperku-si-pripomenou-pulstoleti-s-Cimrmanem-10137/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-Sumperku-si-pripomenou-pulstoleti-s-Cimrmanem-10137/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/FOTO-Expozice-na-Usove-je-pripravena-na-sezonu-10260/clanek/Historie
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/FOTO-Expozice-na-Usove-je-pripravena-na-sezonu-10260/clanek/Historie
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/HAF-Pripravuje-se-Sumpersky-hafan-2017-10268/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/HAF-Pripravuje-se-Sumpersky-hafan-2017-10268/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vystava-Jan-Byrtus-Tvari-v-tvar-prirode-10307/clanek/Kultura
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vystava-Jan-Byrtus-Tvari-v-tvar-prirode-10307/clanek/Kultura
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Velikonoce-v-sumperskem-muzeu-10336/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Velikonoce-v-sumperskem-muzeu-10336/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/FOTO-Na-Usove-slavnostne-predstavili-novou-expozici-10352/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/FOTO-Na-Usove-slavnostne-predstavili-novou-expozici-10352/clanek
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Premierove-paleni-carodejnic-v-sumperskem-Pavlinine-dvore-10386/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Premierove-paleni-carodejnic-v-sumperskem-Pavlinine-dvore-10386/clanek/Zpravodajstvi
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Baletka-a-fotograf-pomahaji-tyranym-chrtum-10399/clanek/Zajimavosti
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Baletka-a-fotograf-pomahaji-tyranym-chrtum-10399/clanek/Zajimavosti
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Usov-obsadi-pohadkove-bytosti-10457/clanek/Zajimavosti
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http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kulturni-prehled-ze-sumperska-a-jesenicka-23-tyden-20170605.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kulturni-prehled-ze-sumperska-a-jesenicka-24-tyden-20170612.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kulturni-prehled-ze-sumperska-a-jesenicka-24-tyden-20170612.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-sumperku-se-otevrelo-kralovstvi-masinek-20170613.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-sumperku-se-otevrelo-kralovstvi-masinek-20170613.html
http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/kam-za-zabavou-na-trojku-padoucha-marka-ztraceneho-i-gulasove-klani-20170620.html
http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/kam-za-zabavou-na-trojku-padoucha-marka-ztraceneho-i-gulasove-klani-20170620.html
http://sumpersky.rej.cz/clanky/muzeum-nahlizi-do-historie-plovaren/
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11. července, http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/kulturni-prehled-ze-

sumperska-a-jesenicka-28-tyden-20170711.html 

12. července, http://sumpersky.rej.cz/clanky/v-muzeu-vyrostlo-kralovstvi-masinek/ 

25. července, http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kulturni-prehled-ze-

sumperska-a-jesenicka-30-tyden-20170724.html 

31. července, http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/zabreh-rozezni-pecky-od-zz-

top-v-jeseniku-to-rozbali-mnaga-20170731.html 

23. srpna, http://sumpersky.rej.cz/clanky/muzeum-porada-vychazku-za-netopyry/ 

5. září, http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vzhuru-na-flam-fest-vzpominku-na-

karla-kryla-ci-dny-evropskeho-dedictvi-20170905.html 

12. září, https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46526-

na-vernisazi-vytvarnice-anny-szatmariove-v-muzeu-sumperk-vystoupi-take-herec-jiri-

barton.html 

12. září, http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-sumperku-to-rozjede-petra-janu-

zabreh-pobavi-jarmark-s-koncerty-20170912.html 

13. září, http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/deti-si-v-sumperskem-muzeu-uzily-

praveky-den-20170913.html 

19. září, http://sumpersky.rej.cz/clanky/bila-pani-pozve-navstevniky-i-do-veze/ 

21. září, http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/o-legendarni-a-magicke-sanatorce-

vysla-kniha-20170921.html 

25. září, https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46783-

na-vystave-v-muzeu-sumperk-prezentuje-malirka-anna-szatmariova-i-svou-basnickou-

tvorbu.html 

27. září, http://www.npjeseniky.info/aktuality/vydarena-vernisaz-divoke-krasy-

jeseniku-v-muzeu-zabreh.html 

16. října, http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/dzemfest-laka-na-tomase-kluse-

tancirnu-rozezni-fernando-saunders-20171016.html 

31. října, https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-zabrehu-zapeje-michal-hruza-v-

sumperku-4tet-ve-zlatych-horach-petra-cernocka-20171030.html 

21. listopadu, https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kam-za-kulturou-na-horkyze-

slize-novy-krobotuv-film-ci-rozsviceni-stromu-20171120.html 

29. listopadu, https://sumpersky.denik.cz/kultura_region/v-zabrehu-to-rozjede-

metallica-v-sumperku-hradistan-20171128.html 

29. prosince, https://www.kr-olomoucky.cz/fotografie-vesmir-a-historie-leden-zacne-

kulturou-aktuality-7484.html 

http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/kulturni-prehled-ze-sumperska-a-jesenicka-28-tyden-20170711.html
http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/kulturni-prehled-ze-sumperska-a-jesenicka-28-tyden-20170711.html
http://sumpersky.rej.cz/clanky/v-muzeu-vyrostlo-kralovstvi-masinek/
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kulturni-prehled-ze-sumperska-a-jesenicka-30-tyden-20170724.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kulturni-prehled-ze-sumperska-a-jesenicka-30-tyden-20170724.html
http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/zabreh-rozezni-pecky-od-zz-top-v-jeseniku-to-rozbali-mnaga-20170731.html
http://sumpersky.denik.cz/kultura_region/zabreh-rozezni-pecky-od-zz-top-v-jeseniku-to-rozbali-mnaga-20170731.html
http://sumpersky.rej.cz/clanky/muzeum-porada-vychazku-za-netopyry/
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vzhuru-na-flam-fest-vzpominku-na-karla-kryla-ci-dny-evropskeho-dedictvi-20170905.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vzhuru-na-flam-fest-vzpominku-na-karla-kryla-ci-dny-evropskeho-dedictvi-20170905.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46526-na-vernisazi-vytvarnice-anny-szatmariove-v-muzeu-sumperk-vystoupi-take-herec-jiri-barton.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46526-na-vernisazi-vytvarnice-anny-szatmariove-v-muzeu-sumperk-vystoupi-take-herec-jiri-barton.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46526-na-vernisazi-vytvarnice-anny-szatmariove-v-muzeu-sumperk-vystoupi-take-herec-jiri-barton.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-sumperku-to-rozjede-petra-janu-zabreh-pobavi-jarmark-s-koncerty-20170912.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-sumperku-to-rozjede-petra-janu-zabreh-pobavi-jarmark-s-koncerty-20170912.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/deti-si-v-sumperskem-muzeu-uzily-praveky-den-20170913.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/deti-si-v-sumperskem-muzeu-uzily-praveky-den-20170913.html
http://sumpersky.rej.cz/clanky/bila-pani-pozve-navstevniky-i-do-veze/
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/o-legendarni-a-magicke-sanatorce-vysla-kniha-20170921.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/o-legendarni-a-magicke-sanatorce-vysla-kniha-20170921.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46783-na-vystave-v-muzeu-sumperk-prezentuje-malirka-anna-szatmariova-i-svou-basnickou-tvorbu.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46783-na-vystave-v-muzeu-sumperk-prezentuje-malirka-anna-szatmariova-i-svou-basnickou-tvorbu.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/sumperk/3440-46783-na-vystave-v-muzeu-sumperk-prezentuje-malirka-anna-szatmariova-i-svou-basnickou-tvorbu.html
http://www.npjeseniky.info/aktuality/vydarena-vernisaz-divoke-krasy-jeseniku-v-muzeu-zabreh.html
http://www.npjeseniky.info/aktuality/vydarena-vernisaz-divoke-krasy-jeseniku-v-muzeu-zabreh.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/dzemfest-laka-na-tomase-kluse-tancirnu-rozezni-fernando-saunders-20171016.html
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/dzemfest-laka-na-tomase-kluse-tancirnu-rozezni-fernando-saunders-20171016.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-zabrehu-zapeje-michal-hruza-v-sumperku-4tet-ve-zlatych-horach-petra-cernocka-20171030.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-zabrehu-zapeje-michal-hruza-v-sumperku-4tet-ve-zlatych-horach-petra-cernocka-20171030.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kam-za-kulturou-na-horkyze-slize-novy-krobotuv-film-ci-rozsviceni-stromu-20171120.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/kam-za-kulturou-na-horkyze-slize-novy-krobotuv-film-ci-rozsviceni-stromu-20171120.html
https://sumpersky.denik.cz/kultura_region/v-zabrehu-to-rozjede-metallica-v-sumperku-hradistan-20171128.html
https://sumpersky.denik.cz/kultura_region/v-zabrehu-to-rozjede-metallica-v-sumperku-hradistan-20171128.html
https://www.kr-olomoucky.cz/fotografie-vesmir-a-historie-leden-zacne-kulturou-aktuality-7484.html
https://www.kr-olomoucky.cz/fotografie-vesmir-a-historie-leden-zacne-kulturou-aktuality-7484.html


99 

 

4 Ostatní činnost  

4.1 Posudky 

 3 oponentské posudky prací SOČ studentek Střední odborné školy v Šumperku 

(Peterová, Valentová, Rabenseifnerová)                                                         Zmrhalová 

 odborná vyjádření k plánovaným stavebním činnostem a ke stavebním akcím, kde již 

proběhl archeologický dohled či záchranný výzkum VM (celkem 19 vyjádření)  

        Tomešová, Halama 

 2 odborné posudky k řízení o deliktu pro Olomoucký kraj ze dne 7. 3. a 27. 3. 2017: 

Posouzení výše škody vzniklé uskutečněním stavebních prací na území s 

archeologickými nálezy bez provedení archeologického výzkumu.      Tomešová 

 recenzní posudek: (vyjádření pro redakci SM) odborného článku D. Koverdynské 

Handkeho malby v Novém Malíně? 

Lipenská 

Celkem vydáno 25 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 

Zaměstnanci VM Šumperk pracovali celkem v 5 komisích. 

4.4 Weby a portály, publikace, rozhlas – aktualizace, doplňování informací 

a článků 

www.muzuem-sumperk.cz 

www.esbirky.cz 

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.ceskatelevize.cz                       

 

http://www.muzuem-sumperk.cz/
http://www.plakatovna.cz/
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4.5 Výuka 

 Vedení praxe studenta archeologie UP v Olomouci (25 hodin)  Tomešová 

 Konzultace diplomové práce studenta archeologie UP v Olomouci Tomešová 

 Konzultace bakalářské práce studenta archeologie UP v Olomouci Tomešová                                                                                                             

 Konzultace pro Gymnázium Šumperk (Mgr. Hlavsa), příprava výběrového semináře 

zaměřeného na výzkum zaniklé osady Svobodín (šk. rok 2017/2018) Kollerová 

 Konzultace se studentkou Danielou Horvátovou z UPOL, obor historie, téma 

muzejnictví, 12. 1. 2017        Janíčková 

4.6 Počet badatelských návštěv - 39 

Sbírka šumperského muzea 

 podsbírka historická: 24 badatelů 

Sbírka mohelnického muzea 

 podsbírka historická: 3 badatelé 

 podsbírka archeologická: 2 badatelé 

Sbírka zábřežského muzea: 3 badatelé 

Sbírka PAK v Lošticích: 2 badatelé 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: 4 badatelé 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea 

 Podsbírka historická: 1 badatel  

Celkem 36 badatelských návštěv. 

4.7 Služby dle zákona 122 – bezplatné 

Licenční smlouvy: 687 sbírkových předmětů (852 ks věcí movitých) a 165 fotografií 

z fotoarchivu VM. 

Badatelské dotazy ze sbírek: 83 

Sbírka šumperského muzea 

 podsbírka historická: 44 (Kollerová, Lipenská, Kudelová) 

 podsbírka archeologická: 2 služby (Tomešová) 

 podsbírka geologická: 9 služeb Dvořák 
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Sbírka mohelnického muzea 

 podsbírka archeologická: 9 služeb (Tomešová, Halama) 

Sbírka zábřežského muzea: 14 služeb (Tempírová) 

Sbírka PAK v Lošticích: 3 služby (Janíčková) 

Havelkovo muzeum: 2 služby (Janíčková) 

Archeologické dohledy a výzkumy: 5 

 Dubicko p. Kristen, parc. č. 332/20, neinvestorský dohled + výzkum 

 Dubicko p. Kupka, parc. č. 340/7, neinvestorský dohled + výzkum 

 Dubicko RD Pur, p. č. 329/6, neinvestorský dohled + výzkum 

 Postřelmov RD Hejtmánek, p. č. 1817/127, neinvestorský dohled 

 Rapotín RD Bílková, p. č. 899/1, 904/2, neinvestorský dohled 

Celkem 940 poskytnutých služeb (archeologických dohledů, výzkumů, vyhledání a zaslání 

fotografií sbírkových předmětů, informací o sbírkových předmětech apod.). 

4.8 Služby dle zákona 122, placené 

Licenční smlouvy: 6 sbírkových předmětů (7 ks věcí movitých). 

Archeologické dohledy a výzkumy: 13 

 Nový Malín  zpevnění břehů potoka, Lesy ČR s. p. 

 Šumperk  ul. Radniční, sběrná místa, město Šumperk 

 Hoštejn  výstavba kanalizace a komunikace k novým RD, obec Hoštejn 

 Vlachov   přípojka plynu ke KD, obec Lukavice 

 Vikýřovice  (Annenský dvůr) přestavba objektu, p. Miroslav Macek 

 Šumperk   ul. Vančurova, kanalizace, Ekozis spol. s. r. o. 

 Šumperk   ČH Sedlo, plynovod, celkem 4 úseky, GasNet, s.r.o. 

 Šumperk   ul. Temenická, Langerova (oprava VNk), MSEM, a. s. 

 Dubicko   rozšíření stávajících komunikací, obec Dubicko 

 Bukovice u Písařova novostavba montážní haly, ROUČA s.r.o. 

 Hanušovice ul. Hynčická, vodovod, JVS spol. s. r. o. 

 Dubicko   cyklostezka Dubicko-Bohuslavice, obec Dubicko 

 Sobotín   splašková kanalizace, Ekozis spol. s. r. o. 
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Celkem 19 poskytnutých placených služeb (archeologických dohledů a zaslání fotografií 

sbírkových předmětů).  

4. 9 Zájmová sdružení u muzea 

 Spolupráce se Společností přátel hradu Bouzova (SACB).          Žouželka, Gronychová 

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.  

 Český rozhlas Olomouc, duben, rozhovor o aktuálním výzkumu v Dubicku 

                  Halama 

 Český rozhlas Olomouc, 15. 5., rozhovor k výstavě Cesty k domům     Tomešová 

 Český rozhlas Olomouc, 12. 9., rozhovor k akci Pravěký den v Muzeu Šumperk 

              Tomešová 

 Mohelnická televize, 21. 10., reportáž z akce Mezinárodní den archeologie v Muzeu 

Mohelnice              Tomešová 

 Český rozhlas Olomouc, Dámy a pánové, do gala!                                           Kudelová 

 O včelách a lidech, 30. 1. 2017           Kudelová 

 Český rozhlas Olomouc, Velikonoční pondělí, Aleš Spurný       Kudelová 

 Český rozhlas Olomouc, výstava Za zimních večerů v chalupách       Kudelová 

 Český rozhlas Olomouc, 4. 4. 2017, upoutávka na výstavu Jan Byrtus       Lipenská 

 Rozhovor pro ČR Olomouc, výstava Koupaliště a plovárny v Zábřeze, 22. 2. 2017, 

redaktor Miroslav Kobza            Janíčková 

 Rozhovor pro ČR Olomouc, výstava ZÓNA / 30 let poté, 4. 4. 2017, redaktor Aleš 

Spurný               Janíčková                           

 Rozhovor pro Radio Max, výstava Koupaliště a plovárny, 12. 6. 2017, redaktor Tomáš 

Gajdošík              Janíčková 

 Rozhovor pro ČR Praha Dvojka, výstava Od sběratelství k fotografii, 1. 12. 2017, 

redaktorka Světlana Lavičková           Janíčková 

 Rozhovor pro TV Mohelnice, výstava Od sběratelství k fotografii, 25. 11. 2017, 

redaktor Milan Konečný            Janíčková 

 Rozhovor pro ČR Olomouc a Radiožurnál, výstava Loutky, 11. 12. 2017, redaktorka 

Blanka Mazalová             Janíčková 
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 Mohelnická televize – reportáž k výstavě „Stolečku, prostři se“, 20. 4. 2017  Kollerová 

 Český rozhlas Olomouc – Stolečku, prostři se (20. 4. 2017)       Kollerová 

 TV Morava, Nová expozice v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov        Třísková 

 ČTV, Toulavá kamera, Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov Gronychová,  

      Třísková 

5 Standardy 

5.1 Výstavy ze sbírek, návštěvní doba  

Výstavy ze sbírek 

Z muzejních sbírek vlastních i zapůjčených byly vytvořeny výstavy 3.2.1.1 (1 autorská z 

výzkumu), 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.2.4 – 3.2.2.10; 3.2.2.13 – 3.2.2.14 (11 autorských); 3.2.3.1; 

3.2.3.3; 3.2.3.7; 3.2.3.18; 3.2.3.19 (5 přejatých aktivně), 3.2.4.1 – 3.2.4.15 (15 putovních 

vlastních).  

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 (3.4.2) – celkem 44 + 136  

- viz Přednášky (3.5.) – celkem 21 

- viz jiné (3.6.4) – celkem 20    

Celkem bylo v roce 2017 uspořádáno 221 programů ze sbírek. 
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5.2.1 Specifické skupiny  

 Krysáci 

23. 2. ZŠ Hanácká     1 komentovaná prohlídka s dílnou / 4 děti 

Lipenská 

 Dámy a pánové, do gala! 

19. 7. Senioři Hanušovice    1 komentovaná prohlídka / 10 osob 

Lipenská 

 Hrátky se zvířátky 

27. 9. Pontis Šumperk       1 komentovaná prohlídka / 5 dětí 

Kudelová 

5. 10. Speciální MŠ Zábřeh       1 komentovaná prohlídka / 9 dětí 

Lipenská 

19. 10. Speciální škola Olomouc      1 komentovaná prohlídka / 3 děti 

Krellerová 

9. 11. Speciální ZŠ Hanácká, Šumperk     1 komentovaná prohlídka / 9 dětí 

Krellerová 

 Cesty k domům 

27. 6. SONS Šumperk               1 komentovaná prohlídka / 11 osob                                                                                  

19. 7.  Senioři Hanušovice    1 komentovaná prohlídka / 10 osob                                                                                                                    

13. 9. Schola Viva                                                      1 komentovaná prohlídka / 22 dětí 

Lipenská 

 Vánoční ozdoby 

15. 12. Schola Viva                                      1 komentovaná prohlídka s dílnou / 11 dětí 

Lipenská, Tomešová 

 Pravěký den  

13. 9. Schola Viva                                                                                                  22 dětí 

Pro specifické skupiny obyvatel (senioři, speciální školy, dětské domovy, zdravotně postižení) 

se konalo celkem 11 speciálních akcí a jedna výstava. 
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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 2017 publikováno v Severní Moravě 104 

a také v Ročence města Šumperka.   

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, nabídka všech publikací je na webových 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 152, web – celoročně 

Publikace – viz 3.1.1. – celkem 11  

5.6 Expertizy, posudky, pojednání 

Viz 4.1 cca 25 posudků, 19 nálezových zpráv a hlášení.  

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. 1/2016 včetně dodatků. 

Slevy 

Min. 50 % – žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů 

(min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve 

skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.).     

Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného. 

Volné vstupy ve všech zařízeních – Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz 

člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci 

Olomouckého kraje, NPÚ, pedagogický doprovod. 
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Ceník vstupného je, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech zařízeních, na webových 

stránkách VM a v tisku.  

5.8 Bezplatné vstupy 

Olomouc Region Card, Rodinné pasy, Senior pasy: 

Vstupy na Olomouc Region Card zaznamenaly proti předchozím rokům citelný pokles, naopak 

Rodinné pasy a také Senior pasy zaznamenaly mírný nárůst. Ovšem nadále je nutno 

konstatovat, že 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.  

Region Card plný poloviční celkem 
rodinné 

pasy 
senior 
pasy 

Šumperk 32 6 38 275 64 

Úsov 91 14 105 220  
Zábřeh 2 1 3 31 5 

Mohelnice 2 0 2 64 12 

Loštice 4 0 4 2 4 

  131 21 152 592 85 

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 
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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 2017 se vyskytly pouze ojedinělé krátké výluky 

v souvislosti s údržbou objektů (malování, opravy, výpadky elektřiny atd.).  

5.11 Oznámení slev 

Volné vstupy či slevy byly avizovány na plakátech, na webu i v tisku. 

6 Účelové komise 

o Redakční rada literární revue KROK           Berková  

o Redakční rada SM, VM v Šumperku 

                                          Berková, Gronychová, Doubravský, Hajtmarová, Kirkosová 

o Redakční rada měsíčníku Kulturní život Šumperka, MěÚ Šumperk  

            Hajtmarová, Šebestíková, 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 Středomoravská archeologická komise                Halama, Tomešová 

o Certifikační komise Jeseníky originální produkt         Kudelová 

o PSSČ Vlastivědného muzea Jesenicka      Kollerová, Tomešová, Halama, Dvořák 

o PSSČ Muzea silnic ve Vikýřovicích           Kudelová 
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4. 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 360 2342  

1.1.1.3. soubory od sběratelů    

1.1.1.4. volné nákupy 24 619 232090 

1.1.1.5. dary 52 107  

1.1.1.6. převody 1 1  

1.1.1.7. staré sbírky 8 45  

Celkem 445 3114 232090 

Pozn.: komentář viz přílohy - Word    
 

 

 

 

 

  zprac. inv. čísel ks   

1.1.2.1.Podsb.histor.špk 706 736   

1.1.2.2.Podsb.archeolog.špk 101 124   

1.1.2.3.Podsb.geolog.špk 37 37   

1.1.2.4.Podsb.zoolog.špk 22 22   

1.1.2.5.Podsb.botan.-špk 100 100   

1.1.2.6.Pods.histor.-Mohel. 94 126   

1.1.2.7.Podsb.archeol.-Moh. 1552 6207   

1.1.2.8.Podsb.hist. Zábřeh 175 205   

1.1.2.9.Podsb.výtv.Loštice 6 6   

1.1.2.10.Podsb.hist. Loštice 23 23   

1.1.2.11.Podsb.hist. Úsov 5 5   

Celkem 2821 7591   

    

Pozn.: komentář viz přílohy - Word   
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1.3. 
Konzervování,restaurování celkem ks z toho externě 

1.3.1. Základ. ošetření 972  

1.3.2. Dezinfekce 60600  

1.3.3. Zásadní ošetření celkem 1193 16 

z toho   

1.3.3.1. Konzervování 394  

1.3.3.2. Rekonzervování 667 4 

1.3.3.3. Restaurování 12 12 

1.3.3.4. Preparace 120  

1.3.3.5. Repreparace   

Celkem všech 62765 16 

   
Pozn.: komentář viz přílohy - Word  

 

 

 

1.5. Centrální evidence sbírek předmětů v ks cel. evid.čísel 

1.5.1. Zařazení do sbírky 11043 6830 

1.5.2. Vyřazení ze sbírky 68 22 

      

      

      

      

      

1.6. Nájem a výpůjčky evid. čís./ kusů 
z toho zahraničí  

ev.č./ks 

1.6.1. Nájem    

1.6.2. Výpůjčky 105/123   

1.6.3. Zápůjčky 1834/2769   

      

     

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 3472 

1.7.3. celkem  41/1903 3472 

1.7.4 z toho zabezpečení    

1.7.4.1. mechanické 41/1903 3472 

1.7.4.2. Elektron. lokál.    

1.7.4.3. Elektron. centrál. 41/1903 3472 

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 

59 
  

z toho     

1.8.2.1. Srovnávací soubory 59   

1.8.2.2. Zvukové nahrávky 0   

1.8.2.3. Jiné 0   

1.8.3. Předměty dle samost. 
předpisů 

 
  

1.8.3.1. Knihovna 72   

1.8.3.2. Archiv     

1.8.3.3. Fotoarchiv 0   

1.8.3.4. Videokazety 0   

1.8.3.5. Elektronic. nosiče 19   

1.8.3.6. Jiné     
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2. Věda výzkum 
počet, z 
toho:  v zahraničí 

2.1. Interní úkoly celkem, z toho 17   

2.1.1. Vlastní nebo vedoucí úkolu 17   

2.1.2. Podíl na jiném výzkum    

2.1.3. Mezioborové výzkumy    

2.2. Externí úkoly celkem, z toho 4   

2.1.1. Vlastní nebo vedoucí úkolu    

2.1.2. Podíl na jiném výzkum 4   

2.1.3. Mezioborové výzkumy    

2.3. Odborné prezentace 31   

2.3.1. Konference 6   

2.3.1.1. pořadatel    

2.3.1.2. aktivní účast 2   

2.3.1.3. pasívní účast 4   

2.3.2. Semináře 25  Pouze odborné 

2.3.2.1. pořadatel 3   

2.3.2.2. aktivní účast    

2.3.2.3. pasívní účast 22   

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 182         

3.1.1. Vydané muzeem 11   1      

3.1.1.1. Vlastní titul 11         

3.1.1.2. Podíl na edici           

3.1.1.3. Periodika           

3.1.2. Publikace 171         

3.1.2.1. Samostatné tituly          

3.1.2.2. Studie 0         

3.1.2.3. Odborné články 9         

3.1.2.4. Populární články 25         

3.1.2.5. Informační články 118         

3.1.2.6. Nálezové zprávy 19         

3.2.Výstavy krátkodobé celkem počet katalog náklady návštěv. návštěv. 

z toho       celkem neplac. 

3.2.1. Autorské z výzkumu 1  1    949   508  

3.2.2. Autorská 14   19677 7185 

3.2.3. Podíl na výstavě       

3.2.4. Přejatá aktivně 21    6291 2470 

3.2.5. Přejatá        

3.2.6. Zapůjčená 4    2124 176 

3.2.7. Putovní vlastní 15    8347 6192 

3.2.8. Putovní přejatá       

3.2.9. Celkem všechny 55 1 544100 37388 16531 

3.3. Expozice           

3.3.1. Autorská 1       

3.3.2. Podíl na expozici 10       

3.3.3. Reinstalace expozice        

3.3.4. Stávající expozice 11     42548 25399 

3.3.5. Celkem 22 0  42548 25399 

3.4. Dílny a exkurze počet         

3.4.1. Autorské z výzkumu           

3.4.2. Autorské 221     3777 3777 

3.4.3. Podíl na cizí dílně        

3.4.4. Převzaté s podílem kurátora          

3.4.5. Převzaté          

3.4.6. Celkem 221   3777 3777 

3.5. Přednášky           

3.5.1. Autorské z výzkumu 9   326 25 

3.5.2. Autorské 14   678 501 

3.5.3. Celostátní projekt           

3.5.4. Mezinárodní projekt           

3.5.5. Přednesené v zahraničí           

3.5.6. Celkem 23 0 0 1004 526 
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3.6. Kulturně výchovná činnost           

3.6.1. Kult. projekty obecně           

3.6.2. Koncerty 3      3300 3300 

3.6.3. Přednášky 10   648 390 

3.6.4. Exkurze      

3.6.5. Jiné 24   6161 2230 

3.6.6 Celkem 37   10109 5920 

            

3.7. Internet  vstupů Počet       

3.7.1. Vlastní stránky 110980        

3.7.2. Odkazů na jiných stránkách 93+135         

            

4. Ostatní činnost Počet         

4.1. Posudky 25         

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 36         

4.7. Služby dle zák. 122 - 
bezplatné 

940         

4.8. Služby dle zák. 122 placené 19         

4.9. Zájmová sdružení u 
organizace 

jen WORD         

4.10. Kontaktů s médii 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 221       

5.2.1. specifické skupiny odkaz plán  11       

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 Expertizy,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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5. Přílohy 

Výkaz zisku a ztráty 

Rozvaha 

Obrazová příloha 
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