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1 Základní povinné údaje o organizaci 

 Základní údaje o organizaci jsou členěny dle Zásad řízení příspěvkových organizací 

zřizovaných Olomouckým krajem,1 část A, článek 7, odst. 7, 8. 

1.1 Informace o organizaci 

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

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

Gronychová, ředitelka. 

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

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

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

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

kraje. 

VM Šumperk vykonává se svolením zřizovatele také následující doplňkové činnosti: 

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

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

velkoobchod a maloobchod); hostinská činnost.  

VM Šumperk je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl Pr., vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a 

nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, má zřízeny webové stránky 

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

74xmakr. 

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

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

v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. 

 

  

                                                           
1 Směrnice Olomouckého kraje 5/2017, schválená Radou Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017, UR/31/5/2017 

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 úterý do soboty. 
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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. Na nádvoří objektu jsou doplňkové interaktivní expozice zejména 

pro děti, a to Strašidelný labyrint, Putování středověkem a Hádanky pánů z Vlašimi. Zámek je 

kulturní památkou a je majetkem města Úsova. 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 2018, 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 

K 31. 12. 2018 bylo v organizaci zaměstnáno 46 zaměstnanců – fyzický stav, 

přepočtený stav za rok byl 47 pracovníků a průměrný přepočtený stav upravený podle Zásad 

řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje byl 46,7 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 2017 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 část roku čerpána rodičovská dovolená.  

Průměrný plat v roce 2018 byl 24 705 Kč, což je o 2 383 Kč více než v roce 2017. 

Navýšení průměrného platu bylo způsobeno zákonnou úpravou platových tarifů, která proběhla 

ve dvou etapách v roce 2017 a plně se promítla do průměrných platů až v roce 2018. Navíc 

došlo u některých zaměstnanců ke změně zařazení do tarifních tříd, zejména v souvislosti 

s novelou nařízení vlády, která zavedla profesi muzejního edukátora. Nemocnost byla 3,21 %, 

což odpovídá průměru za posledních 9 let.    

Tabulka č 1: Srovnání nemocnosti a průměrných platů  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrný 

plat v Kč 

15 864  16 564  17 247 17 325  17 114  17 391 18 665  19 794 22 322  24 705 

Nemocnost 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,08 % 4 % 3,3 % 2,18 % 2,4 % 3,75 % 3,21 % 

I přes několikeré 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 v celostátním měřítku byla průměrná měsíční mzda v roce 2018 

podle údajů ČSÚ 31 516 Kč. Stále rostoucí rozdíly v odměňování pracovníků v kultuře a ve 

školství vedou k odlivu zejména odborných pracovníků a lektorů do školských zařízení. 
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Průměrný plat učitelů byl v roce 2018 dokonce vyšší než průměrná mzda a činil 33 900 Kč. Při 

tom se stále více zvyšuje tlak na výkon porovnáváním jednotlivých muzeí pomocí různých, 

zejména kvantitativních ukazatelů. Stále přetrvává problém s katalogem prací (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, účetní, pracovník IT atd. Zcela katastrofální je pak odměňování absolventů škol a 

mladých zaměstnanců, neboť tabulkové tarify nedosahují ani zaručené mzdy. Podprůměrné 

platy neumožňují získávat kvalitní zaměstnance, což se v současné době obecného nedostatku 

pracovních sil velmi silně odráží v celkové nabídce na trhu práce. Dalším problémem je malá 

možnost na ohodnocení dobré práce formou nenárokových složek platu, neboť v rozpočtu chybí 

finanční prostředky na odměny. 

V organizaci pracuje 19 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, jeden zaměstnanec 

s vyšším odborným vzděláním, středoškolské vzdělání mělo 11 zaměstnanců, 15 zaměstnanců 

má výuční list. Odborných pracovníků podle metodiky NIPOS bylo 15,28. Z celkového počtu 

zaměstnanců tvoří ženy cca 65 %. 
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1.4 Základní údaje o hospodaření organizace 

Pro rok 2018 byl schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 24 402 000 Kč 

(8 964 000 Kč příspěvek na provoz, 14 315 000 Kč příspěvek na provoz – mzdy a  

1 123 000 Kč příspěvek na provoz – odpisy). Stanoveny byly následující závazné ukazatele: 

limit mzdových prostředků, odvod z fondu investic (odpisy), vyrovnané nebo zlepšené 

hospodaření a maximální přepočtený stav zaměstnanců. Schválený rozpočet (plán výnosů a 

nákladů) byl na straně výnosů 26 662 000 Kč a na straně nákladů 26 652 000 Kč, přičemž 

transferový podíl byl 10 000 Kč.  

1.4.1 Základní údaje o hospodaření 

Tabulka č. 2: Schválený příspěvek na provoz a závazné ukazatele 2018 

Název položky v tis. Kč Upravený v tis. 

Příspěvek na provoz                                 8 964 8 964 

Příspěvek na provoz – mzdové náklady 14 315 14 315 

Příspěvek na provoz – odpisy                       1 123 1 131,253 

Účelový příspěvek archeologie 30 30  

Účelový příspěvek výstava 60 60 

Příspěvek na provoz – pojistné plnění 47,437 47,437 

Celkem neinvestiční příspěvek 24 539,437 24 547,69 

 

Investiční příspěvky v tis. Kč 

Investiční příspěvky – investor Ol.kraj 1 672,077 

Opravy nemovitého majetku 98,132 

  

 

Závazné ukazatele    v tis. Kč Upravené/plnění  

- limit mzdových prostředků 14 315 14 379,6 

- odvody z fondu investic (odpisy) 1011 1 109,253 

- průměrný přepočtený stav 48,98 46,7 

- hospodářský výsledek  + 618,28 

Příspěvek na provoz byl v roce 2018 o 485 740 Kč vyšší než v roce 2017. Toto navýšení 

bylo způsobeno navýšením příspěvku na provoz z důvodu pokrytí odvodů v souvislosti se 

zákonným navýšením tarifů v průběhu roku 2017. Příspěvek na provoz – mzdové náklady byl 

v důsledku výše zmíněné změny tarifů vyšší o 1 727 000 Kč. 

Tabulka č. 3 – Tabulka fondů 

V Kč Stav k 1. 1. 2018 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2018 

Fond odměn 166 955,3 15 000 64 600 117 355,3 

FKSP 64 351,7 281 868,2 197 705 148 514,9 

Fond rezervní 896 413,8 425 203,8 250 000 1 071 617,6 

Fond investic 119 941,4 1 383 253 1 401 437 101 757,4 

Celkem 1 247 662,2 2 105 325 1 913 742 1 439 245,2 

Fond odměn byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 15 000 Kč a čerpán 

byl pouze na uhrazení odměny ředitelky za doplňkovou činnost (14 600 Kč) v souladu 
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s ustanovením Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných 

Olomouckým krajem3 a také na dokrytí pohyblivých složek platů – odměny ve výši 50 000 Kč. 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen pouze zákonným přídělem ve výši 281 868,2 Kč 

a čerpán byl zejména na spolufinancování stravenek (185 155 Kč). Rezervní fond byl v roce 

2018 tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2017 ve výši 402 203,77 Kč a z darů 

ve výši 23 000 Kč. Z fondu byly se souhlasem zřizovatele čerpány prostředky na posílení 

investičního fondu celkem ve výši 230 000 Kč a čerpány byly účelové dary v celkové částce 

20 000 Kč. 

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

1 131 253 Kč a také převodem z rezervního fondu ve výši celkem 230 000 Kč a dotací z fondu 

MK ČR ISO na nákup sbírkových předmětů ve výši 22 000 Kč. Fond investic byl čerpán na 

nákup sbírkových předmětů ve výši 102 335 Kč, nákup HW pro virtuální realitu a pořízení SW 

– virtuální prohlídky expozicemi. K tomu je nutné přičíst odvody zřizovateli, které činily  

1 019 253 Kč.   

V roce 2018 byla realizována jedna investiční akce, kterou provedl a také financoval 

zřizovatel. Jednalo se o rekonstrukci plynové kotelny v objektu tzv. Robotárny v Šumperku – 

technické zhodnocení v celkové hodnotě 1 672 077 Kč. 

Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření 2018 

V Kč 
Skutečnost 

celkem 

- z toho hl. 

činnost 

- doplňková 

činnost 

Náklady 
25 398 803 26 712 331 233 486 

Výnosy 
25 825 740 27 145 231 418 866 

Hospodářský 

výsledek 
618 280 432 900 185 380 

1.4.2 Dotace celkem 

V roce 2018 získala organizace finanční prostředky z dalších zdrojů v celkové výši  

278 000 Kč. Z toho 56 000 Kč z rozpočtů obcí (5 000 Kč město Šumperk, 3 000 Kč město 

Zábřeh, 3 000 Kč město Mohelnice, 10 000 Kč město Úsov, 10 000 Kč město Loštice a  

25 000 Kč statutární město Olomouc). 

 Ze státního rozpočtu se podařilo získat 49 000 Kč z programu MK ČR ISO/D na 

restaurování sbírkových předmětů a dalších 22 000 Kč z programu ISO/C na nákup sbírkových 

předmětů (dotace do fondu investic). Další dotace ve výši 84 000 Kč byla získána z programu 

                                                           
3 Směrnice Olomouckého kraje č. 3/2016, Čl. 2, odst. 3) 
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MK ČR Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb 

muzeí a galerií na digitalizaci sbírkových předmětů a 44 000 Kč z dotace MK ČR na kulturní 

aktivity.  

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

se vzhledem k velmi nízkému procentu nezaměstnanosti nepodařilo získat žádné dotace.  

 Od soukromých dárců byly získány účelové dary ve výši 23 000 Kč, a to zejména na 

akci Šumperský hafan 2018. 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.  

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 27 564 095,86 Kč, z toho 27 145 230,44 Kč představují 

výnosy z hlavní činnosti a 418 865,42 Kč jsou výnosy z doplňkové činnosti (viz tabulka č. 5). 

Výnosy hlavní činnosti jsou o více než 1 738 356 Kč vyšší než v roce 2017, a to zejména díky 

vyššímu příspěvku na provoz – mzdové náklady. Výnosy z vlastních služeb byly  

o 7 848 Kč vyšší než v roce 2017. 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. 2018 v Kč 

Doplňková činnost 418 865,4 

Hlavní činnost - služby 1 788 280 (vstupné 1 646 632,5) 

Hlavní činnost – prodej zboží 338 108 

Hlavní činnost – čerpání fondů (RF, Fond odměn) 84 600  

Hlavní činnost – pojistné události 39 289 

Hlavní činnost - úroky 195 

Hlavní činnost - ostatní 6 203,5 

Hlavní činnost – dotace, příspěvky 258 000 (odečteno 20 000 čerpání RF) 

Celkem 2 933 540,9 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 24 612 290  

Transferový podíl 9 732, 87 

Procento soběstačnosti bylo počítáno jako podíl vlastních výnosů (2 933 540,9 Kč) a 

nákladů po odečtení převodu z fondu investic a příspěvku na odpisy (25 716 427,4 Kč) krát 

100. V roce 2018 vykazovala tedy organizace procento soběstačnosti 11,4 %. Procento 

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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soběstačnosti je o něco nižší než v roce 2017 a odpovídá celorepublikovému průměru. 

Snižování procenta soběstačnosti je dáno zvyšujícími se výdaji na zaměstnance.   

Celkové náklady na činnost organizace včetně příspěvku na odpisy činily  

26 945 816 Kč. Při tom náklady na pokrytí hlavní činnosti dosáhly částky 26 712 330 Kč, z toho 

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

dosáhly částky 19 410 788 Kč, výdaje na ostatní zákonné sociální dávky dosáhly částky  

369 808 Kč. Celkem tedy bylo na účtu 52X proúčtováno 19 780 596 Kč, což je 73,4 % nákladů 

na hlavní činnost. Na úhradu energií (mimo PHM) bylo použito 1 657 858,3 Kč, což 

představuje cca 6,2 % nákladů na hlavní činnost (o 0,2 % více než v roce 2017).  

Ve srovnání s rokem 2017 byly náklady na hlavní činnost o 1 529 961 Kč vyšší. Toto 

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

byly vyšší o 2 537 776 Kč. Toto bylo způsobeno zejména dvojím zvýšením mzdových tarifů 

v průběhu roku 2017 (07/2017 a 11/2017). Platba za spotřebu energií je o 122 628 Kč vyšší než 

v roce 2017, což způsobily zejména o něco vyšší ceny za energie.  

 Celkové náklady na hlavní činnost byly o 418 330,5 Kč vyšší, než stanovil původní 

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

(kapitola 1.4.2) a také přeúčtováním účelových prostředků zejména z 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. Vyšší náklady pak byly věnovány na údržbu vozového parku a také na 

restaurování sbírkových předmětů. Náklady na doplňkovou činnost činily 233 486 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 423 167,10 Kč. 

V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 185 379,5 Kč. Odečten byl transferový podíl ve 

výši 9 732,87 Kč. Nákladová rentabilita doplňkové činnosti (bez pronájmů) byla 57,9 %. 

(Náklady DČ – bez nájmů = 177 095 Kč, výnosy DČ – bez nájmů = 279 647 Kč, hospodářský 

výsledek DČ bez nájmů je 102 552 Kč).  
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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 608 547,13 Kč (odečten byl transferový podíl ve výši 9 732,87 

Kč).  

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

14 315 000 Kč a tento limit byl dodržen, jelikož vykazované vyšší čerpání (skutečnost čerpání 

14 457 445 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) - odměny z RF a doplňková činnost.  

Schválený závazný ukazatel výše odvodů z fondu investic byl stanoven na 1 019 253 

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 46,7. 

Organizace tedy splnila všechny závazné ukazatele stanovené na rok 2018.  

1.5 Údaje o kontrolách, audity, certifikáty  

Výroční Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018 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 592 žádanek, 345 objednávek, 892 

skladových výdejek a příjemek, bylo zlikvidováno 182 cestovních příkazů, faktur 

přijatých bylo 497, vydaných 84, pokladních dokladů 593 atd.   

 V rámci následné finanční kontroly provedla pracovnice sekretariátu 12 kontrol 

pokladních dokladů a žádanek, 12 kontrol došlých faktur a objednávek a kontrolu všech 
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odeslaných faktur (84). Případné drobné nedostatky, většinou chybějící podpisy, byly 

neprodleně odstraněny. 

 Vyhodnocování kritérií hospodárnosti a efektivnosti v hospodaření organizace 

(Směrnice VM Šumperk 2/2018) - bylo zpracováno celkem 19 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 čtvrtletně s tím, že případné odchylky od 

průměru (meziroční srovnání) jsou náležitě odůvodněny. V roce 2018 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 2018 byly provedeny kontroly čtyři.  

 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 24 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. 1. 11. 2018 proběhla prověrka stavu bezpečnosti práce a plnění 

povinností stanovených předpisy PO na pracovištích Lovecko-lesnického muzea v Úsově, PAK 

Loštice, Muzea Mohelnice, Muzea Šumperk a v objektu tzv. robotárny v Šumperku. Oddělení 

http://www.hlidacsmluv.cz/
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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.  

Vnější kontroly: 

1. Dne 5. 2. 2018 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kterou provedla Všeobecná 

zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Ostrava, pobočka pro 

Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, oddělení kontroly a správního řízení 

zaměstnavatelů Šumperk. Kontrolováno bylo období od 4. 10. 2014 do 3. 2. 2018. Jak vyplývá 

ze sepsané Zprávy a Závěrečného protokolu o výsledku kontroly ze dne 6. 2. 2018, nebyly 

zjištěny ke dni kontroly splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

2. Česká obchodní inspekce, Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský, Olomouc 

provedla v rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejícími předpisy, vše v platném 

znění, předem nenahlášenou kontrolu ve dvou detašovaných muzeích VM Šumperk v měsíci 

červenci 2018. Kontrola byla zaměřena na: - označení provozovny a oprávnění k podnikání, 

identifikaci prodávajícího, - správnost účtování, vydání dokladu o zakoupení výrobku a 

provedení kontrolního nákupu, - seznámení s cenou – označení zboží cenou, - informační 

povinnosti a diskriminace a různé. První kontrola proběhla v šumperském muzeu dne 10. 7. 

2018, druhá pak v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov dne 14. 7. 2018. V „Protokolech 

o kontrole“, sepsaných dne 10. 7. 2018, respektive 14. 7. 2018, nebyly zjištěny nedostatky a ani 

na jedné ze dvou provozoven nebylo zjištěno užívání nekalých obchodních praktik při nabízení 

nebo prodeji výrobků. Klamavé a agresivní obchodní praktiky nebyly kontrolou zjištěny. 

3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, provedl dne  

6. 11. 2018 tematickou kontrolu zaměřenou na dodržování povinností stanovených předpisy o 

požární ochraně ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a 

vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Kontrola 

proběhla v prostorách mohelnického muzea a sepsaný „Protokol o tematické kontrole“ č. j. 

HSOL-5824-3/2018 ze dne 6. 11. 2018 konstatuje, že nedostatky nebyly zjištěny a lhůta pro 

podání písemné zprávy o jejich odstranění se tak nestanoví. 
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O zahájení kontrol i o jejich výsledcích byl zřizovatel informován prostřednictvím 

Portálu PO.  

1.6 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb. za rok 2018 

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění nebyla v roce 2018 podána žádná 

žádost o informace.  

1.7 Ocenění 

Expozice domácí fauny a lesnictví na zámku v Úsově byla oceněna prestižní Cenou 

Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. V nabité konkurenci obdrželo Vlastivědné 

muzeum v Šumperku Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních 

hodnot za rok 2017. Cenu předal ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku PhDr. Marii 

Gronychové vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče Mgr. František Jura na 

slavnostním večeru 12. dubna 2018 v Městském divadle v Prostějově. 

Informace pro klienty jsou uvedeny v kapitole 1.1.  

Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2018 jsou uvedeny v přílohách (část 5). 
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2 Výkaz odborné činnosti - slovo ředitelky 

 Pro rok 2018 byly stanoveny následující významné úkoly – akce k 100. výročí založení 

republiky, digitalizace sbírkových předmětů včetně jejich 3D prezentace (dotace z MK ČR), 

vytvoření prezentace panoramatických prohlídek expozic v systému virtuální reality a vydání 

104. svazku sborníku Severní Morava. Všechny tyto úkoly byly splněny.  

I v roce 2018 se podařilo opět překročit plánované výnosy 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 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 2018 beze zbytku.        

2.1 Sbírky    

Základním posláním muzeí je vytvářet a uchovávat movité kulturní dědictví jako 

součást hmotného i nehmotného kulturního dědictví. V roce 2018 přibylo do sbírek VM 

Šumperk 598 přírůstkových čísel, tj. 3 454 kusů věcí movitých. Vyřazeno bylo 33 sbírkových 

předmětů (45 ks věcí movitých). K 31. 12. 2018 spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku 

více než 330 000 kusů věcí movitých, což je 172 026 sbírkových předmětů (inventárních čísel). 

Na nákupy sbírkových předmětů bylo vynaloženo 102 335 Kč (z toho 22 000 Kč bylo čerpáno 

z dotace MK ČR z programu ISO).  

Za nejvýznamnější přírůstky do šumperské historické podsbírky lze považovat doklady 

činnosti mechanické tkalcovny Josefa Drtila v Leštině z první poloviny 20. století (vzorníky, 

reklamní předměty, ukázky výrobků, fotografie), dále pozůstalost prof. Miloslava Svatoně 

týkající se osobnosti Jana Zajíce a také předměty numismatické či faleristické povahy 

(nouzovka města Šumperka z r. 1848, odznak dobrovolné záchranné společnosti v Šumperku 

nebo odznak veteránského spolku). Do šumperské historické podsbírky se rovněž podařilo 

zakoupit luxusní cestovní toaletu z konce 19. století vyrobenou ve Vídni, která je sestavena 

z porcelánového nočníku a přenosné dřevěné truhly. Zakoupena a užívána byla některou 

z movitých šumperských rodin. Sbírku regionálního umění se podařilo obohatit o mimořádně 

kvalitní díla z okruhu sobotínského sochaře a malíře Jiřího Jílka. Jedná se o dvě Jílkovy malby 
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Zátiší s lampou a Jezinka, o Jílkovu dřevořezbu Šebestián a o dřevořezbu Loď bláznů od Jiřího 

Beránka, dílo, které bylo vytvořeno během autorova sobotínského pobytu a představuje 

charakteristický doklad Beránkovy tvorby 1. poloviny 70. let 20. století, vznikající v našem 

regionu. Výjimečně cenná akvizice byla zčásti pokryta z dotačního programu ISO C 

vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Do archeologické sbírky šumperského muzea se díky 

sondážnímu archeologickému výzkumu na středověkém hradě Hoštejn poprvé dostávají nálezy 

pocházející přímo z kulturních vrstev z prostoru hlavního paláce hradu. Jedná se mimo jiné  

o železnou ostruhu, šipku a kování vah z 2. pol. 14. stol., soubory keramických fragmentů nebo 

o bezmála 40 kg vážící kamennou kouli pocházející z dob, kdy byl hrad v bezprostředním 

ohrožení dnes již neznámým dobyvatelem. Další významnou akvizici v této podsbírce 

představuje nález kovového církevního pečetidla (tzv. typáře) s náboženským motivem v reliéfu 

a gotickým opisem z období vrcholného středověku. Do mohelnické archeologické podsbírky 

přibyl mimo jiné nález kovové ostruhy germánského bojovníka ze střední doby římské, která 

je teprve druhá v našem regionu. Zoologickou sbírku obohatil dermoplastický preparát mláděte 

kamzíka horského. 

V rámci projektů dokumentujících proměny regionu byly do historických sbírek 

šumperského muzea zapsány fotografie zachycující budovy škol města Šumperk.  

V systematické evidenci bylo zkatalogizováno 4 967 sbírkových předmětů (13 872 ks 

věcí movitých). Inventarizací prošlo 15 065 sbírkových předmětů, což je cca 10 % z celkového 

počtu 149 525 sbírkových předmětů (stav na počátku 2. cyklu inventarizace).  

V programu Demus bylo digitalizováno celkem 6 986 záznamů sbírkových předmětů, 

z toho 4 967 záznamů byly nové přírůstky a přepsáno bylo 2 019 starých záznamů. Formou 

obrazového záznamu bylo digitalizováno 3 316 sbírkových předmětů. Z toho 101 kusů 

sbírkových předmětů bylo zdigitalizováno ve formátu 360° rotujících objektů. O dalších 57 

sbírkových předmětů byl doplněn katalog 2D digitalizovaných sbírek. Tento katalog i virtuální 

prohlídky vytvořené v minulých letech a průběžně doplňované jsou dostupné z webových 

stránek VM Šumperk. I v roce 2018 pokračovala spolupráce při zveřejňování digitalizovaných 

sbírek (2D i 3D formát) s portálem Národního muzea www.eSbírky – kulturní dědictví on-line, 

zde bylo zveřejněno celkem 108 sbírkových předmětů.  

 V rámci péče o sbírky se podařilo restaurovat 43 sbírkových předmětů za   

264 700 Kč (z toho 49 000 Kč z programu ISO MK ČR). Jednalo se o nábytek ze zábřežských 

sbírek a textilní sbírky šumperského muzea, zejména sbírka čepců z 19. století a textil, který 

byl vystaven na výstavě Šumpersko v období první republiky. Pokračovala i oprava dalších 
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částí orchestrionu (největší orchestrion v ČR) a stejně jako v minulých letech byla restaurována 

další část ze souboru kreseb a akvarelů ze sbírek Památníku A. Kašpara v Lošticích. Vlastními 

silami bylo konzervováno dalších 932 sbírkových předmětů. 

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 

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 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. V roce 

2018 se muzeum zapojilo do spolupráce na řešení dalších externích vědeckých úkolů. Michaela 

Kollerová se zapojila do projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Mendelovy univerzity 

v Brně (Agronomická fakulta) Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídlení 

paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska (2018-2022). Kristina Lipenská 

řešila výzkumný úkol realizovaný v rámci mezioborového projektu Grantové agentury ČR Zrod 

českého města a žebravé řády, jehož hlavním řešitelem je prof. Petr Sommer, jejím výstupem 

byla tvorba katalogového hesla pro plánovanou publikaci Historie a ikonografie 

dominikánského kláštera v Šumperku ve středověku. Další výzkumný úkol Kristiny Lipenské, 

realizovaný ve spolupráci s městem Šumperk a Městskou knihovnou T. G. Masaryka Šumperk, 

vyústil v odborný článek Historie Masarykovy školy v Almanachu 1928-2018. 90. výročí 

otevření nové budovy první české školy v Šumperku. Zahájení provozu Městské knihovny T. 

G. Masaryka Šumperk. Kristina Lipenská, Lenka Müllerová a Magda Zmrhalová 

spolupracovaly na přípravě publikace Hrady a zámky Olomouckého kraje. Posledním novým 

externím úkolem bylo zpracování textů k předmětům umělecké sbírky Kláštera premonstrátů 

v Želivě v rámci externí zakázky Digitalizace uměleckých sbírek Kláštera premonstrátů 

                                                           
4 Žalman, J., Příručka muzejníkova, Praha 2002, str. 11 
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v Želivě. Úkol zpracovaly Kristina Lipenská a Lenka Müllerová. Muzeum se i nadále podílelo 

na řešení dalších pěti externích úkolů: Externí úkoly, projekty Preventivní archeologie (garant 

pro okres Šumperk) a Střední Pomoraví v době římské (Katedra historie a archeologie UP 

Olomouc), řešil Jakub Halama, Mária Kudelová se podílí dlouhodobě na projektech 

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury (Olomoucký kraj) a Dokumentace lidové 

řemeslné výroby 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. katalog k výstavě 

Šumpersko v období první republiky (1918–1938), publikace Severomoraváci za Velké války, 

3. díl, Vojáci skomírající monarchie, články do Severní Moravy, přednášky, výstavy (např. 

Šumpersko v období první republiky, Proměny Mohelnice II, Evangelíci na Šumpersku, 

výtvarné výstavy).  

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

organizacemi. RNDr. Magda Zmrhalová (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. 

2.3.1. Publikační činnost 

         Vlastivědné muzeum v Šumperku vydalo v tištěné podobě 3 publikace. Tradičně se 

jednalo o již 104. svazek Severní Moravy, v celobarevném provedení v rozsahu 90 stran, a 

v rámci Knihovničky Severní Moravy byl vydán 3. díl trilogie Severomoraváci za Velké války, 

Vojáci skomírající monarchie (Zdeněk Doubravský), opět v celobarevném provedení v rozsahu 

147 stran. K výstavě Šumpersko v období první republiky (1918–1938) se podařilo s přispěním 

dotace z MK ČR z programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných 

výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) vydat stejnojmenný katalog v rozsahu 73 stran. Na 
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webových stránkách muzea bylo zveřejněno 17 odborných článků a digitální katalog sbírek byl 

rozšířen o virtuální prezentaci sbírek v digitální podobě 360° rotujících objektů (101 sbírkových 

předmětů). Archeologovi Jakubu Halamovi vydala Univerzita Karlova v Praze v nakladatelství 

Karolinum monografii Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika. Celkem v roce 

2018 odborní pracovníci publikovali v porovnání z předešlými roky mnohem více odborných 

článků, a to zejména z důvodu spolupráce na různých externích vědeckých úkolech. 

  Velký důraz byl nadále kladen na kvalitu webových stránek Vlastivědného muzea 

v Šumperku na adrese www.muzeum-sumperk.cz., kde návštěvníci najdou nejen základní 

informace o organizaci a nabídku výstav a muzejních programů, ale také tři panoramatické 

prohlídky stálých expozic Muzea Šumperk a Mohelnice a Lovecko-lesnického muzea na zámku 

Úsov a katalog sbírkových předmětů v 3D zobrazení. Webové stránky www.muzeum-

sumperk.cz zaznamenaly v roce 2018 celkem 189 000 vstupů, což je opět mírný nárůst oproti 

roku 2017 (110 980 vstupů).   

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

stránky, na kterých je již evidovaných téměř 2 000 přátel. Další samostatný FB profil má také 

akce Šumperský hafan. 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 v roce 2018 realizována zejména formou samostatných 

autorských přednášek. Nejaktivnější byl opět PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. Mária 

Kudelová a Mgr. K. Lipenská. Přednášková činnost pracovníků muzea však probíhala i mimo 

prostory muzea (např. První republika pro Sociální služby pro seniory Šumperk nebo přednáška 

v knihovně v Libině).  

 Přednášky zajištěné externisty se uskutečnily v 9 případech. V šumperském muzeu to 

byla například přednáška Globální problémy životního prostředí, odpady od Leonarda Ambróze 

(SMOPAJ) nebo přednáška o kultovním „šumperáku“ přednesená Martinou Mertovou. Na 

vernisáži výstavy Šumperk, inspirující brána Jeseníků oslnil svými znalostmi opět PhDr. Jiří 

Hastík.  

http://www.muzeum-sumperk.cz/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
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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 šumperském Muzejíčku. Nejúspěšnější byla výstava „Pozor, děti, poletíme!“ 

(4089 osob), realizovaná s finančním přispěním MEIS Olomouc, a také výstava Fyzika hrou 

(3077 osob), Sportovní herna (1319 osob) a Betlémy (1400 osob). Muzejíčko navštívilo v roce 

2018 téměř 13 000 osob. K dalším úspěšným projektům s návštěvností přes 1 000 osob patřily 

další výstavy ze sbírek instalované v Muzeu v Šumperku. Jednalo se o výstavu „Až přiletí čáp“ 

(2 254 osob) nebo „Šumpersko za první republiky“ (1 291 osob).  Na zařízeních si nejlépe vedla 

v Mohelnici výstava Velikonoce v lidovém umění s 443 návštěvníky a v Zábřehu výstava 

Hrátky se zvířátky se 767 návštěvníky. Všechny výstavní projekty lákaly mimo jiné 

interaktivními prvky a dílnami. V šumperském muzeu, kde probíhá paralelně více výstav, se 

uskutečnilo 28 výstav s celkovou návštěvností 22 649 osob, což je přibližně 809 osob na jednu 

výstavu. V Muzeu v Mohelnici bylo instalováno 5 výstav s návštěvností 1 649 osob (průměr 

328 osob na jednu výstavu) a v Zábřehu proběhlo 11 výstav, celkový počet návštěvníků na 

výstavách byl 2 822, což je v průměru 257 osob na jednu výstavu. V Památníku A. Kašpara se 

konaly výstavy 4, návštěvnost byla 906 osob, tj. s průměrem 226 osob na jednu výstavu. 

Výstavy z dílny šumperského muzea byly v roce 2018 opět instalovány i v jiných muzeích a 

institucích. Celkem se jednalo o 7 výstav (v roce 2017 to byly 4 výstavy), které navštívilo 7 915 

osob.    

 Celkově se uskutečnilo 55 krátkodobých výstav, z toho 7 výstav z dílny VM 

v Šumperku bylo instalováno v jiných muzeích a institucích (viz výše). Návštěvnost výstav ve 

všech zařízeních VM Šumperk byla 28 016 osob (o 3 662 méně než v roce 2017), z toho 19 093 

vstupů bylo placených.  

 V oblasti stálých expozic byla celková návštěvnost 43 138 osob, což je o 590 osob více 

než v roce 2017, zvýšenou návštěvnost expozic zaznamenalo zejména Lovecko-lesnické 

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

Porovnání návštěvnosti expozic a výstav v jednotlivých zařízeních VM Šumperk: 

Horizontální analýza - návštěvnost zařízení porovnávána v čase 
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 Při tomto hodnocení bereme v úvahu porovnání návštěvnosti vzhledem k minulému 

roku. Celková návštěvnost expozic a výstav v roce 2018 dosáhla 97,5 % návštěvnosti roku 

2017. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov dosáhlo 104,3 %, Muzeum v Šumperku 

dosáhlo 90,6 %, Muzeum Mohelnice 90,2 %, Muzeum Zábřeh 111 %, a Památník Adolfa 

Kašpara v Lošticích 82,9 % návštěvnosti roku 2017. 

Vertikální analýza - položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku 

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

případě k celkové návštěvnosti (84 583 = 100 %). Téměř polovinu všech návštěvníků VM 

Šumperk přilákalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (48,7 %), na druhém místě je 

Muzeum v Šumperku (40,3 %), Muzeum Mohelnice (4,6 %), Muzeum Zábřeh (4,6 %) a 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (1,8 %).  

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 (Muzeum Šumperk 

zaznamenává nárůst dětských návštěvníků za snížené vstupné). V roce 2018 bylo dosaženo 

1 646 632 Kč, což jsou druhé nejvyšší výnosy ze vstupného za sledované období (od roku 

2007).  

Horizontální analýza - zařízení porovnávána v čase 

 Při porovnání tržeb ve vztahu k roku 2017 dosáhlo Muzeum v Šumperku 78,3 %, 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 88,1 %, Muzeum Mohelnice 89,1 %, Lovecko-lesnické 

muzeum v Úsově 107,5 % a Muzeum Zábřeh 119,5 % loňské skutečnosti. Celkové tržby ve 

výši 1 646 632 Kč činily 96,5 % skutečnosti roku 2017. 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 (1 646 632 Kč = 100 %) byl podíl 

jednotlivých zařízení následující: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 62,7 %, Muzeum 

v Šumperku 28 %, Muzeum Mohelnice 4,8 %, Muzeum Zábřeh 3,2 % a Památník Adolfa 

Kašpara v Lošticích pouhých 1,3 %.   

 Z uvedených údajů a analýz vyplývá, že celých 91 % tržeb a 89 % návštěvnosti zajišťují 

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

podílejí jen 9 % a na návštěvnosti 11 %.   
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V roce 2018 se uskutečnilo 55 vlastních autorských výstav (autorské z výzkumu, 

autorské, přejaté aktivně, putovní vlastní), pouhé 3 výstavy byly zapůjčeny. 

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 14682 7967 22649 1437 455 1892 16119 8422 24541 

Mohelnice 1436 203 1639 1349 395 1744 2785 598 3383 

Loštice 756 150 906 267 28 295 1023 178 1201 

Zábřeh 2219 603 2822 648 201 849 2867 804 3671 

Úsov 0 0 0 13546 24812 38358 13546 24812 38358 

  19093 8923 28016 17247 25891 43138 36340 34814 71154 

          

          

          

  Výstavy expozice přednášky koncerty jiné akce Celkem  neplatící 
celkem 

neplatící 

Šumperk 22649 1892 709 6565 2252 34067  7697 16119 

Mohelnice 1639 1744 401 0 98 3882  0 598 

Loštice 906 295 88 0 251 1540  277 455 

Zábřeh 2822 849 132 0 63 3866  86 890 

Úsov 0 38358 0 0 2870 41228  1410 26222 

  28016 43138 1330 6565 5534 84583  9470 44284 

K návštěvnosti je nutné přičíst ještě 7 915 návštěvníků výstav VM Šumperk instalovaných 

v jiných zařízeních. Celková návštěvnost je tedy 92 498 osob. Poměr platících a neplatících 

návštěvníků je 48 % platících a 52 % 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 7 915 osob, které navštívily sedm výstav z dílny 

VM Šumperk v jiných zařízeních. 

Tabulka č. 7: Srovnání návštěvnosti expozic, výstav a akcí – celkový počet 

návštěvníků/neplatící  

 Celkem 2010 Celkem 2011 Celkem 2012 Celkem 2013 Celkem 2014 Celkem 2015 Celkem 2016 Celkem 2017 Celkem 2018 

Šump. 23299/10095 22340/9248 20177/8300 19256/5652 22658/7561 27591/7881 29069/9574 37608/17149 34067/16119 

kostel 5714/4570 5534/4328 0 0 0 0 0 0 0 

Mohel. 3253/962 2474/729 2840/845 4919/1052 4520/1298 5388/1206 4961/1154 4303/714 3883/598 

Loštice 2807/541 1756/412 2138/236 1856/140 2339/393 3267/409 1982/381 1857/336 1540/455 

Zábřeh 4585/2046 3165/1618 4926/1826 5151/1499 6170/3023 6082/1592 3617/924 3482/744 3866/890 

Úsov 25266/14011 24680/11848 19930/8740 20239/9818 35190/9446 29566/19221 30837/18933 39546/25179 41228/26222 

Celkem 64924/32225 59949/28183 50011/19947 51421/18161 70877/21721 71894/30309 70466/30966 86796/44122 84583/44284 
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Tabulka č. 8: Srovnání návštěvnosti expozic a výstav – tržby  

Pokud bychom ovšem nepočítali návštěvnost podle metodiky V-KULTu, tj. co 

vstupenka, to jeden návštěvník, ale vynásobili bychom jednoho návštěvníka počtem expozic 

(běžná praxe v některých muzeích), pak bychom se dostali ke zcela jiným výsledkům. 

V Muzeu Zábřeh jsou tři expozice (viz 3.3.4.4, 3.3.4.5, 3.3.4.6), ale platí se jen jedno vstupné, 

proto započítáváme návštěvníka jen jednou. Podle odlišné metodiky by ale v Muzeu Zábřeh 

nebylo v expozicích 849 návštěvníků, ale třikrát tolik, tedy 2 547 osob. Ještě zajímavější 

výsledek by byl v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov. Tady v případě velkého 

návštěvnického okruhu projde návštěvník dvě expozice (viz 3.3.4.8 a 3.3.4.11), ale započítán 

je jen jednou. Tudíž zde bychom u hlavní expozice započítali současný stav krát 2, tedy místo 

18 990 osob by to bylo 37 980 osob. V případě expozice Hádanky pánů z Vlašimi (3.3.4.9) 

jsou v rámci tohoto okruhu na jednu vstupenku expozice tři (3.3.4.9, 3.3.4.12 a 3.3.4.13), tedy 

místo 6 571 osob by bylo 19 713 osob. Celkem bychom pak v Lovecko-lesnickém muzeu na 

zámku Úsov dosáhli návštěvnosti o 32 132 osob vyšší, tj. 70 490. Celková návštěvnost VM 

Šumperk by při této alternativní metodice byla o 33 830 návštěvníků vyšší, tj. 118 413 osob. 

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. I v roce 2018 pokračovala zavedená spolupráce s Městskou 

knihovnou T. G. Masaryka Šumperk a městem Šumperk na organizaci již 14. ročníku festivalu 

Město čte knihu. Letošní ročník byl věnován spisovateli, scenáristovi, kreslíři a ilustrátorovi 

Jiřímu Brdečkovi. Dále se VM Šumperk podílelo na sestavení almanachu Masaryčka, který 

vydala Městská knihovna T. G. Masaryka při příležitosti otevření své nové budovy. S městem 

Zařízení Celkem 

2010 

Celkem 

2011 

Celkem 

2012 

Celkem 

2013 

Celkem 

2014 

Celkem 

2015 

Celkem    

2016 

Celkem 

2017 

Celkem 

2018 

Šumperk 172235 259321 222345 257193 284718 356506 598322 589005 461356 

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

Mohelnice 23035 24922 32160 83414 60958 80696 95820 89086 79409 

Loštice 18135 17150 25918 25974 25012 37876 26501 24144 21277 

Zábřeh 23148 19900 36148 49366 39774 54806 43072 43925 52500 

Úsov 723179 802200 718277 672900 878406 767189 870773 959798 1032090 

Celkem 968637 1135553 1034848 1088847 1288868 1297073 1634488 1705958 1646632 
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Šumperk spolupracuje VM Šumperk mimo jiné i formou publikační činnosti – pravidelných 

příspěvků do zpravodaje Brána Jeseníků v cyklu Šumperské proměny. 

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. Všechny šumperské školy se zapojily do výstavního 

projektu Historie a současnost škol v Šumperku, prezentovaného ve Výstavní síni VM 

Šumperk. Pro žáky středních a základních škol byly realizovány přednášky Únor 1948 v rámci 

celostátního projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Pokračovala i spolupráce 

s Klubem českých turistů Šumperk, a to formou komentovaných prohlídek, přednášky 

v Památníku Adolfa Kašpara a zápůjčky sbírkových předmětů na výstavu „Je to chůze po tom 

světě aneb Turistika dříve a dnes“ v Muzeu silnic Olomouckého kraje. Jako každým rokem 

byly i v roce 2018 s jednotlivými městy koordinovány oslavy Dne evropského kulturního 

dědictví. V souvislosti s výstavou Evangelíci na Šumpersku byla navázána spolupráce 

s Českobratrskou církví evangelickou, jmenovitě s farními sbory v Šumperku, Zábřehu a 

Hrabové. Při organizaci přednášky Martiny Mertové věnované rodinnému domu typu V, tzv. 

„šumperáku“, byla navázána spolupráce se spolkem Za krásnou Olomouc. 

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

participací muzejní botaničky a historičky umění na přípravě nebo hodnocení okresní soutěže 

SOČ nebo hodnocení botaničky celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list. 

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

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

Spolupráce s univerzitami probíhá zejména zápůjčkami archeologických sbírek 

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

škol. V roce 2018 spolupracovalo VM Šumperk s Centrem medievalistických studií při 

Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na 

projektu Zrod českého města a žebravé řády. 

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

dovedností žáků. Spolupráce pokračovala i v roce 2018. 

S muzejními institucemi spolupracovalo VM Šumperk formou zápůjček a výpůjček 

výstav a sbírkových předmětů na výstavy. Jako celek bylo do jiných organizací zapůjčeno sedm 

výstav. Sbírkové předměty VMŠ byly prezentovány na výstavách „Z historie turistiky a 

zimních sportů v Jeseníkách“, „Ovce a krávy pod Pradědem aneb dějiny a současnost 

pastevectví v Jeseníkách“ a „Válka, která zrodila Československo“ v Muzeu Jesenicka, „Křídla 

v průběhu času“, Městské muzeum Letohrad, „Svět brouků“, Muzeum Třineckých železáren a 

města Třince, „Proudy. Literatura německého jazyka v Brně 1848 – 1945“, Muzeum Brněnska, 

„Velamos Sobotín“, Státní archiv Šumperk, „Autobusem po silnici, do města i na vesnici“ a 

„Masarykovy mosty“, Muzeum silnic Olomouckého kraje ve Vikýřovicích, „Nastupujte, 

odjíždíme“ v Muzeu a galerii v Prostějově, „Průmysl 1918 na Moravě“ v Technickém muzeu 

v Brně. 

Výstava Šumperk, inspirující brána Jeseníků představila 10 regionálních výtvarníků a 

spolu s nimi samotné město Šumperk v Galerii Lapidárium na Starém Městě pražském.  

Organizačního zajištění výstavy s finanční záštitou Olomouckého kraje a podporou města 

Šumperk se ujalo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s regionálními výtvarníky a 

s Unií výtvarných umělců Olomoucka. Výstavu navštívilo téměř 1 200 osob.  

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. 

Celkem VM zapůjčilo 1 675 sbírkových předmětů, což je až 3 801 ks věcí movitých. 

VM Šumperk si vypůjčilo celkem 107 sbírkových předmětů. Ve stálých expozicích VM 

Šumperk jsou prezentovány sbírky VM a Slezského zemského muzea v Opavě.  

Projekty se zapojením veřejnosti: 

Výstava Pozor, děti, poletíme!, instalovaná v létě v Muzeu v Šumperku, byla opět 

koncipovaná jako akce, která aktivně zapojí veřejnost do práce muzea. Tentokrát byla výzva 

směřovaná do široké skupiny modelářů, kteří svůj volný čas zasvětili modelům letadel. Ohlas 

veřejnosti byl opět velký a výstava v šumperském Muzejíčku měla velký úspěch.  

Dalším projektem byla již tradiční akce Šumperský hafan, pořádaná ve spolupráci 

s Ligou na ochranu zvířat a webovým portálem www.sumpersko.net. Jubilejnímu desátému 

http://www.sumpersko.net/
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ročníku Hafana předcházel první ročník výzvy s názvem Hafan Star, kdy majitelé pejsků 

posílali fotky svých čtyřnohých parťáků. Ze spousty fotek pak bylo vybráno 10 

nejpovedenějších a veřejnost na FB vybrala „lajkováním“ vítěze, který se stal tváří, nebo spíš 

čumáčkem plakátu. Desátý ročník Šumperského hafana přilákal opět více než 50 soutěžících 

pejsků v podstatě z celé Moravy (Olomouc, Prostějov, Uherské Hradiště atd.). Soutěžilo 51 psů 

a akci navštívilo téměř 400 osob. Stejně tak byl rekordní počet sponzorů a partnerů. Hlavním 

partnerem byl opět obchod AkvaZOORataj. Již tradičně se nezapojily regionální azyly a útulky, 

které ani letos na akci nezareagovaly. A tak adopční organizace zastupovala skupinka pánečků 

a nosanů z organizace Chrti v nouzi a zástupci organizace Jezevčíci v nouzi, navíc bylo 

představeno krásné a starobylé plemeno, kterým je kanárský podenco.  

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).  

Mezinárodní spolupráce: 

VM pokračuje ve spolupráci se Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši formou přednášek v šumperském muzeu organizovaných pro Střední 

odbornou školu Šumperk. V roce 2018 se uskutečnily celkem tři přednášky.  

2.4 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 

jejího působení. Náročnost řízení organizace je násobena existencí čtyř detašovaných zařízení, 

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

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

23 000 000 Kč a organizace provozuje také doplňkovou činnost.   

Všechny úkoly zadané zřizovatelem i úkoly vyplývající z legislativy byly i v roce 2018 

včas a řádně plněny. Směrnice a ostatní opatření zřizovatele byly akceptovány a popřípadě 

implementovány do vnitřních předpisů organizace. V roce 2018 byly celkem vydány 4 nové 

směrnice ředitelky a 9 dodatků či příloh k již vydaným a platným směrnicím. Dále vydala 

ředitelka 10 nových příkazů a 7 nových rozhodnutí, aktualizována byla také Analýza rizik. 
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V souladu se Zásadami řízení PO a Pravidly hodnocení ředitelů PO byl k 30. 11. 2018 předložen 

Plán rozvoje a plán činnosti na rok 2019. 

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 2018 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. Za AMG se ředitelka 

muzea zúčastnila v říjnu 2018 také veřejného slyšení v Senátu PS ČR v Praze na téma Aktuální 

problémy v muzejnictví. V listopadu 2018 zasedal Sněm AMG, na kterém bylo zvoleno nové 

vedení na další tříleté funkční období.  

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

zejména ve třech prioritních úkolech: realizace výstav v Muzejíčku, projekt 3D digitalizace 

sbírkových předmětů a příprava panoramatických prohlídek expozic v režimu virtuální reality. 

Ve spolupráci s městem Zábřeh probíhala také jednání ve věci reinstalace expozice J. E. Welzla 

v Muzeu Zábřeh, jejíž realizace byla odložena na rok 2019.  

Projekt 3D digitalizace sbírkových předmětů pokračoval i v roce 2018 opět s pomocí 

dotace z MK ČR. Výstupem bylo kromě doplnění další kolekce sbírkových předmětů 

zobrazených ve 3D podobě na web organizace a na web eSbírky Národního muzea v Praze také 

zpracování panoramatických virtuálních prohlídek stálé expozice Muzea v Šumperku, expozice 

Pravěk Mohelnicka a nové expozice domácí fauny a lesnictví na zámku Úsov v režimu virtuální 

reality. Tato technologie je nejen moderní a atraktivní, ale také umožňuje velmi realistický 

zážitek pro ty návštěvníky, kteří se díky handicapu nemohou dostat do expozic umístěných 

v prostorách, kde není umožněn bezbariérový přístup. 

 V oblasti kulturně-výchovných programů byla ředitelka hlavní organizátorkou 

jubilejního desátého ročníku tradiční akce Šumperský hafan, pořádané ve spolupráci s Ligou 

na ochranu zvířat a www.sumperskonet.cz v areálu Pavlínina dvora v Šumperku.   

Na publikační činnosti se kromě mnoha propagačních článků podílela ředitelka 

organizace článkem Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2017 (Severní Morava, sv. 104). 

Ředitelka organizace je také vedoucí redaktorkou sborníku Severní Morava.  

V rámci vzdělávání absolvovala ředitelka 2 odborné semináře, 2 semináře byly na téma 

obecných manažerských schopností (GDPR, Porada a školení ředitelů pořádaná zřizovatelem, 

http://www.sumperskonet.cz/
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Energetický management), v rámci jazykového vzdělávání proběhlo 64 kurzů německého 

jazyka, součástí vzdělávání byly také účasti na zasedáních senátu AMG (2 ročně).  

PhDr. Marie Gronychová je kromě již zmiňovaného členství v senátu AMG také 

čestným členem Společnosti přátel hradu Bouzova.    

V období od července do října vykonávala ředitelka organizace navíc funkci 

statutárního zástupce v Muzeu a galerii v Prostějově (dále jen MGP). Hlavním úkolem 

dočasného působení bylo vypracování Zprávy o odstranění nedostatků z kontroly hospodaření, 

která proběhla v MGP v prvním pololetí roku 2018. Kontrola konstatovala 11 pochybení a 

stanovila 5 doporučení, z tohoto důvodu byla i opatření k nápravě složitá a vyžadovala poměrně 

velké úsilí. Kontrola totiž vyžadovala zejména taková opatření, která do budoucna garantují, že 

se chyby nebudou opakovat. Proto muselo být přijato téměř 20 nových vnitřních předpisů, bylo 

napsáno mnoho žádostí zřizovateli, zejména ve věci financování a také doplňkové činnosti, 

bylo nutné zavést nové formuláře, postupy a pravidla. Řešeny byly i škody způsobené 

zaměstnanci, nesprávné zařazení některých zaměstnanců podle katalogu prací, nerentabilní 

doplňková činnost, navrácení obrazu restituentům a mnoho dalších úkonů. I přes veškerou 

snahu však nebylo možné v krátké době vyřešit všechny nesrovnalosti a bude na novém vedení, 

aby situaci v organizaci stabilizovalo. 

2.5 Závěr 

Rok 2018 ve Vlastivědném muzeu v Šumperku je možné hodnotit kladně. Celková 

návštěvnost i výnosy ze vstupného byly o něco nižší než v roce 2017, nicméně vlajková loď 

organizace, kterou je bezesporu Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov, zaznamenalo 

rekordní tržby – byla překonána magická hranice 1 000 000 Kč – i návštěvnost. Mírné snížení 

celkové návštěvnosti lze odůvodnit extrémně teplým a suchým létem, které lákalo spíše k vodě 

než do muzea. Všechny stanovené významné úkoly – akce k 100. výročí založení republiky, 

digitalizace sbírkových předmětů včetně jejich 3D prezentace (dotace z MK ČR), vytvoření 

prezentace panoramatických prohlídek expozic v systému virtuální reality a vydání 104. svazku 

sborníku Severní Morava – byly splněny.  

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

sbírkových předmětů (celkem 263 100 Kč). Maximální pozornost byla opět věnována práci se 

sbírkami. Byly provedeny kontroly dodržování badatelského i depozitárního řádu, kontroly 

lokací a pořádku v depozitářích.  
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Z výše uvedených 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, nadstandardní péče o sbírky (kvalitní 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 (6. místo v celostátní statistice5 za rok 2017)  

a počet stálých expozic (31. - 40. místo v celostátní statistice6 za rok 2017). V počtu 

návštěvníků pak bylo VM Šumperk na 32. místě. Celkový počet hodnocených muzeí a 

památníků v roce 2017 byl 432 subjektů.   

Jak vyplývá z uvedených statistických údajů, výkony VM Šumperk jsou stále v rámci 

celé ČR na velmi dobré úrovni. Silnou stránkou a devízou je vytváření vlastních autorských 

výstav, které jsou často zapůjčovány jiným organizacím. Zápůjčky výstav přinášejí organizaci 

výnosy, ovšem na druhé straně je tvorba takových autorských výstav včetně doplňkových 

aktivit finančně náročná. Další silné stránky organizace, jako je práce s badateli, péče o 

sbírkový fond nebo digitalizace sbírkových předmětů, to vše jsou činnosti, které nepřinášejí 

vůbec žádné finanční výnosy, naopak, vyžadují poměrně značné náklady. Nicméně muzeum 

musí plnit své funkce, mezi které patří zejména zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. 

U stálých expozic je situace ještě složitější. Celkovou výkonnost organizace zejména ve vztahu 

k procentu soběstačnosti ovlivňuje kromě vzrůstajících nákladů na mzdy a zákonné odvody 

také nižší atraktivita některých detašovaných zařízení. V roce 2019 by situaci mohly zlepšit dvě 

inovace expozic, a to reinstalace a rozšíření expozice Jana Eskymo Welzla v Muzeu Zábřeh a 

také nová expozice loštických pohárů v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.   

V současné době je velmi populární zavádět různá kritéria, různé identifikátory, 

zpracovává se benchmarking muzeí, ovšem všechny srovnávané údaje jsou jen kvantitativní, 

protože kvalitu výstavy, kulturního programu nebo přednášky nelze měřit jen počtem 

návštěvníků nebo zájmem médií a dobré a kvalitní výsledky v hlavní činnosti muzea nemusejí 

zákonitě přinášet vyšší finanční výnosy, dokonce ani vyšší návštěvnost. 

                                                           

5 Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v ČR 2017, Muzea, galerie a památníky, NIPOS 2017, dostupné 

z www.nipos-mk.cz   

6 Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v ČR 2017, Muzea, galerie a památníky, NIPOS 2017, dostupné 

z www.nipos-mk.cz  

 

http://www.nipos-mk.cz/
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 Zlepšení soběstačnosti nebude v současné době, kdy se každoročně zvyšují náklady na 

mzdy a zákonné odvody, možné dosáhnout jinak než zdražením vstupného. Ovšem je otázkou, 

jestli je to ta správná cesta, protože muzeum musí jednak dodržovat standardy ekonomické 

dostupnosti, jednak musí při stanovení výše vstupného zohlednit situaci v daném sídle, neboť 

vstupné ve výši několika stovek korun, obvyklé ve velkých muzeích, by bylo v regionu nereálné 

a naopak zřejmě kontraproduktivní. Velikým přínosem pro návštěvnost muzea by jistě bylo 

zařazení návštěv zejména regionálních muzeí do vzdělávacího plánu škol. Tato teze byla 

zakotvena v minulé státní strategii rozvoje muzejnictví, ovšem zůstala nerealizovaná. 

V současně platné strategii je tento požadavek opět, nicméně zatím bez výsledků.  

Výnosy z archeologických výzkumů byly v roce 2018 průměrné, protože byly 

prováděny vesměs 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 2018 tak získala 

téměř 50 000 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. O získání darů a dotací se organizace 

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

částky pak z dotačních programů obcí. Dary se daří v podmínkách regionu získávat spíše menší 

a určené na konkrétní akce (např. na akci Šumperský hafan a 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 více než 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. Výdaje zákonitě navyšuje 

zvyšování tarifních platů zaměstnanců, ovšem je nutné si uvědomit, že tyto nové náklady 

nevedou automaticky k navýšení výkonů organizace. V případě energií je důsledně sledována 
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měsíční spotřeba a zaměstnanci jsou vedeni k šetření. Ceny většiny energií jsou stanoveny 

zřizovatelem vybranými dodavateli. 

Zásadním úkolem pro všechna muzea by mělo být 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 dle mého 

názoru plní. Je totiž nutné hledat míru mezi požadovanými výkony (počet návštěvníků, počet 

výstav, vyšší tržby, snižování nákladů apod.) a kvalitou, popřípadě bezpečností sbírkových 

předmětů a kapacitou památkových objektů. I v této oblasti je tedy nutné dodržovat zásady 

„udržitelného rozvoje“.  

                                                                                            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: 388 př. č., 3 061 ks věcí movitých 

1.1.1.4 Volné nákupy: 25 př. č., 38 ks věcí movitých 

1.1.1.5 Dary: 183 př. č., 352 ks věcí movitých 

1.1.1.7 Staré sbírky: 2 př. č., 3 ks věcí movitých                

Sbírka šumperského muzea má celkem 407 př. č., 1060 ks věcí movitých, 678 sbírkových 

předmětů (bez archeologické podsbírky)  

Z toho společenské vědy 339 př. č., 863 ks věcí movitých (481 sbírkových předmětů bez archeologické 

podsbírky) a přírodní vědy 68 př. č., 197 ks věcí movitých (197 sbírkových předmětů) 

 Podsbírka historická 329 př. č., 562 ks věcí movitých, 481 sbírkových předmětů 

Obecná historie - 159 př. č., 314 ks, 250 sb. předmětů   Kollerová, Filipová 

Umělecká historie – 22 př. č., 39 ks, 32 sb. předmětů Lipenská, Müllerová 

Národopis - 148 př. č., 209 ks, 199 sb. předmětů        Kudelová 

 Podsbírka archeologická celkem 10 př. čísel, 301 ks                          Tomešová, Halama 

 Podsbírka geologická celkem 42 př. č., 42 ks, 42 sb. předmětů               Dvořák 

 Podsbírka botanická celkem 1 př. č., 130 ks, 130 sb. předmětů                                              Zmrhalová 

 Podsbírka zoologická celkem 25 př. č., 25 ks, 25 sb. předmětů (1 ks koupě)             Dvořák 

Vlastní sběr systematický: 304 př. č., 810 ks, volné nákupy 25 př. č., 38 ks, dary 77 př. č., 210 ks, staré 

sbírky 1 př. č., 2 ks. 
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Sbírka mohelnického muzea: celkem 49 př. č., 2 213 ks věcí movitých (31 sbírkových předmětů bez 

archeologické podsbírky) 

 Podsbírka historická: 29 př. č., 31 ks věcí movitých, 31 sb.                                                 Žouželka 

 Podsbírka archeologická: 20 př. č., 2 182 ks věcí movitých        Halama, Tomešová 

Vlastní sběr systematický: 48 př. č., 2 212 ks, staré sbírky – 1 př. č., 1 ks 

Sbírka zábřežského muzea: celkem 120 př. č., 159 ks věcí movitých, 122 sbírkových předmětů  

Vlastní sběr systematický: 15 př. č., 18 ks, 15 sb. předmětů, dary 105 př. č., 141 ks, 107 sb. 

předmětů               Kudelová, Kollerová, Tempírová 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: celkem 20 př. č., 20 ks věcí movitých, 20 sbírkových předmětů 

Vlastní sbírková činnost systematická: 20 př. č., 20 ks                          Janíčková 

Sbírka PAK v Lošticích: celkem 1 př. č., 1 ks věcí movitých, 1 sbírkový předmět 

Vlastní sbírková činnost systematická: 1 př. č., 1 ks             Janíčková 

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

dar 1 př. č., 1 ks                  Kudelová 

VM v Šumperku za rok 2018 celkem 598 př. č., 3 454 ks věcí movitých. 

Z toho: společenské vědy 531 př. č., 3 256 ks věcí movitých    

               přírodní vědy 67 př. č., 198 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 102 335 Kč, z toho 22 000 Kč dotace z MK 

ČR programu ISO. 

Sbírkotvorná činnost probíhala dle plánovaných úkolů pro rok 2018 v souladu se zřizovací listinou 

a se Strategií sbírkotvorné činnosti VM v Šumperku.  K  31. 12. 2018 byla provedena kontrola zápisů do 

přírůstkových knih. 
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1.1.2 Systematická evidence  

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

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

Sbírka šumperského muzea: 567 sbírkových předmětů (628) 

 Podsbírka historická: 350 sbírkových předmětů (411 ks věcí movitých) 

Kudelová 203 sbírkových předmětů (254 ks) 

Filipová 57 sbírkových předmětů (57 ks) 

Kollerová 88 sbírkových předmětů (98 ks) 

Lipenská 2 sbírkové předměty (2 ks) 

 Podsbírka archeologická: 0 sbírkových předmětů  

 Podsbírka botanická: 150 sbírkových předmětů (150 ks) 

Zmrhalová 150 sbírkových předmětů (150 ks) 

 Podsbírka zoologická: 25 sbírkových předmětů (25 ks) 

Dvořák  25 sbírkových předmětů (25 ks) 

 Podsbírka geologická: 42 sbírkových předmětů (42 ks) 

Dvořák  42 sbírkových předmětů (42 ks) 

Sbírka mohelnického muzea: 4 221 sbírkových předmětů (13 065 ks)  

 Podsbírka historická: 8 sbírkových předmětů (8 ks) 

Žouželka 4 sbírkové předměty (4 ks)  

Janíčková 4 sbírkové předměty (4 ks) 

 Podsbírka archeologická: 4 213 sbírkových předmětů (13 057 ks) 

Halama  389 sbírkových předmětů (2 392 ks) 

Tomešová 202 sbírkových předmětů (411 ks) 

Tomešová a pracovníci laboratoře katedry archeologie UP Olomouc 

  3 622 sbírkových předmětů (10 254 ks) 

Sbírka zábřežského muzea: 43 sbírkových předmětů (43 ks) 

Tempírová 32 sbírkových předmětů (32 ks) 
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Kudelová  11 sbírkových předmětů (11 ks) 

Sbírka PAK v Lošticích:  128 sbírkových předmětů (128 ks) 

Janíčková 128 sbírkových předmětů (128 ks) 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: 8 sbírkových předmětů (8 ks)  

Janíčková 6 sbírkových předmětů (6 ks) 

Kudelová 2 sbírkové předměty (2 ks) 

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo v systematické evidenci v roce 2018 zpracováno celkem  

 4 967 sbírkových předmětů (13 872 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  

3 303 sbírkových předmětů                                       Vepřková, Kudelová, Lipenská, Kollerová  

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce historické celkem zinventarizováno 3 303 sbírkových 

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

 Podsbírka jiná, současnost 

431 sbírkových předmětů                                                            Vepřková, Kollerová, Kudelová 

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce jiné, současnost celkem zinventarizováno 431 

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

948 sbírkových předmětů               Tomešová, Janíčková, Lubina  

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce archeologické celkem zinventarizováno 948 

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

 Podsbírka botanická  

938 sbírkových předmětů                                                           Zmrhalová, Tempírová, Dvořák  

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce botanické celkem zinventarizováno 938 sbírkových 

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

 Podsbírka geologická 

646 sbírkových předmětů            Dvořák, Zmrhalová, Kudelová 

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce geologické celkem zinventarizováno 646 sbírkových 

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

 Podsbírka zoologická 

349 sbírkových předmětů           Dvořák, Zmrhalová, Kudelová 

Ve sbírce šumperského muzea, podsbírce zoologické celkem zinventarizováno 349 sbírkových 

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

Celkem ve sbírce šumperského muzea zinventarizováno 6 615 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  

1 462 sbírkových předmětů               Tempírová, Janíčková, Kudelová 

Ve sbírce zábřežského muzea celkem zinventarizováno 1 462 sbírkových předmětů, tj. celkem 

cca 13 % z celkového počtu 11 132 sbírkových předmětů ve sbírce. 

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

 Podsbírka výtvarná  

244 sbírkových předmětů         Janíčková, Lipenská, Tempírová 
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Ve sbírce PAK v Lošticích celkem zinventarizováno 244 sbírkových předmětů, tj. cca 11 % z 

celkového počtu cca 2 171 sbírkových předmětů ve sbírce. 

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

 Podsbírka historická  

581 sbírkových předmětů                Janíčková, Kudelová, Lipenská 

Ve sbírce HM v Lošticích celkem zinventarizováno 581 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  

811 sbírkových předmětů          Janíčková, Kollerová, Lipenská  

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce historické celkem zinventarizováno 811 sbírkových 

předmětů, tj. cca 12 % z celkového počtu 6 937 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka archeologická  

4 881 sbírkových předmětů        Tomešová, Tempírová, Halama, Lubina 

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce archeologické celkem zinventarizováno 4 881 

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

Celkem ve sbírce mohelnického muzea zinventarizováno 5 692 sbírkových předmětů, tj. cca 

10 % z celkového počtu 55 417 kusů.  

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

 Podsbírka botanická  

32 sbírkových předmětů                                                               Zmrhalová, Třísková, Drtilová 

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

32 sbírkových předmětů, tj. cca 12 % z celkového počtu 255 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka geologická  

49 sbírkových předmětů              Dvořák, Třísková, Zmrhalová 
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Ve sbírce Lovecko-lesnického muzea v Úsově – podsbírce geologické celkem 

zinventarizováno 49 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 460 ks sbírkových 

předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka historická  

184 sbírkových předmětů            Kudelová, Třísková, Vepřková 

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

184 sbírkových předmětů, tj. cca 15 % z celkového počtu 1 248 ks sbírkových předmětů v 

podsbírce. 

 Podsbírka zoologická  

206 sbírkových předmětů             Dvořák, Zmrhalová Třísková 

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

zinventarizováno 206 sbírkových předmětů, tj. cca 11 % z celkového počtu 1 879 sbírkových 

předmětů v podsbírce. 

Celkem ve sbírce Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov bylo inventarizováno 471 

sbírkových předmětů, tj. cca 12 % z celkového počtu 3 842 ks sbírkových předmětů ve sbírce. 

SUMÁŘ: 

Sbírka šumperského muzea  6 615 sbírkových předmětů, tj. 9 % 

 Podsbírka historická  3 303 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka jiná-současnost 431 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka archeologická 948 sbírkových předmětů, tj. 5 % 

 Podsbírka botanická  938 sbírkových předmětů, tj. 9 % 

 Podsbírka geologická  646 sbírkových předmětů, tj. cca 10 % 

 Podsbírka zoologická  349 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

Sbírka zábřežského muzea  1 462 sbírkových předmětů, tj. celkem 13 % 

Sbírka PAK v Lošticích  244 sbírkových předmětů, tj. celkem 11 % 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích 581 ks sbírkových předmětů, tj. celkem 11 %  

Sbírka mohelnického muzea  5 692 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka historická  811 sbírkových předmětů, tj. celkem 12 % 
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 Podsbírka archeologická 4 881 sbírkových předmětů, tj. celkem 10 % 

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

 Podsbírka botanická  32 sbírkových předmětů, tj. celkem 12 % 

 Podsbírka geologická  49 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka historická  184 sbírkových předmětů, tj. celkem 15 % 

 Podsbírka zoologická  206 sbírkových předmětů, tj. celkem 11 %  

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo inventarizováno celkem 15 065 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 567 ks, přepis 1 050 ks, celkem 1 617 

katalogizačních karet 

 Podsbírka historická: nové přírůstky 350 ks, přepis 307 ks; celkem 657 karet 

Vepřková přepis 105 ks 

Kudelová nové přírůstky 203 ks, přepis 2 ks 

Filipová nové přírůstky 57 ks 

Kollerová nové přírůstky 88 ks 

Lipenská nové přírůstky 2 ks 

Tomešová přepis 200 ks 

 Podsbírka botanická: nové přírůstky celkem 150 ks 

 Podsbírka zoologická: nové přírůstky 25 ks, přepis 200 ks; celkem 225 karet 

 Podsbírka geologická: nové přírůstky 42 ks, přepis 200 ks; celkem 242 karet 

 Podsbírka současnost: přepis 343 ks 

Kudelová  přepis 66 ks  

Kollerová přepis 122 ks 

Müllerová přepis 30 ks 

Vepřková přepis 125 ks 
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Sbírka mohelnického muzea: nové přírůstky 4 221 ks, přepis 100 ks, celkem 4 321 karet 

 Podsbírka historická:  

Žouželka  nové přírůstky 4 ks 

Janíčková nové přírůstky 4 ks, přepis 100 ks 

 Podsbírka archeologická:  

Tomešová nové přírůstky 3 824 ks 

Halama nové přírůstky 389 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická: nové přírůstky 43 ks, přepis 509 ks; celkem 552 karet 

Tempírová nové přírůstky 32 ks, přepis 509 ks 

Kudelová nové přírůstky 11 ks  

Sbírka PAK v Lošticích  

 Podsbírka výtvarná: nové přírůstky 128 ks (přepis dokončen) 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích  

 Podsbírka historická: nové přírůstky 8 ks (přepis dokončen) 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově: přepis 360 katalogizačních karet 

 Podsbírka botanická 

Zmrhalová 50 ks 

 Podsbírka geologická: přepis 50 ks  

Dvořák 50 ks 

 Podsbírka zoologická: přepis 50 ks  

Dvořák 50 ks 

 Podsbírka historická: přepis 210 ks  

Kudelová 210 ks 
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Ve sbírkách VM v Šumperku za rok 2018 zaevidováno v programu DEMUS celkem 6 986 

katalogizačních karet, z toho 4 967 ks nových přírůstků, přepsáno 2 019 ks katalogizačních 

karet. 

1.2.2 Digitalizace sbírkových předmětů 

Sbírka šumperského muzea   2 169 sbírkových předmětů 

 Podsbírka historická   1 309  

 Podsbírka archeologická  279  

 Podsbírka zoologická   183 

 Podsbírka geologická   104 

 Podsbírka botanická   238 

 Podsbírka jiná – současnost  56 

Sbírka mohelnického muzea    529 

 Podsbírka historická    173  

 Podsbírka archeologická   356  

Sbírka zábřežského muzea   220 

Sbírka PAK v Lošticích   163  

Sbírka HM v Lošticích   58  

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 177 

 Podsbírka historická   93 

 Podsbírka geologická   5 

 Podsbírka zoologická   26 

 Podsbírka botanická   53 

Celkem za VM digitalizováno 3 316 sbírkových předmětů (plán 1 950 ks). Z toho bylo 101 

sbírkových předmětů digitalizováno ve formátu 360° rotujících objektů. 
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1.3 Restaurování a konzervace  

1.3.1 Základní ošetření   

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  202 ks 

 Podsbírka archeologická: vybrané předměty archeologické povahy zapsané v této 

podsbírce          193 ks 

 Podsbírka zoologicko-geologická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce 23 ks 

 Podsbírka botanická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  120 ks 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka archeologická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce 69 ks 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  31 ks 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  20 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

Vybrané předměty zapsané v této sbírce       52 ks 

Celkem bylo ve VM Šumperk ošetřeno 710 ks předmětů. 

1.3.2 Desinfekce sbírek  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   800 ks 

 Podsbírka botanická   11 800 ks 

 Podsbírka zoologická   3 200 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická   400 ks 

Sbírka HM a PAK v Lošticích  

 Podsbírky výtvarná a historická 200 ks 
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Sbírka mohelnického muzea  

 Podsbírka historická   200 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka zoologická   1 800 ks 

Desinfekcí prošlo celkem 18 400 sbírkových předmětů. 

1.3.3 Zásadní ošetření 

Celkem 975 ks, z toho 43  ks externě za cenu 264 700 Kč (z toho dotace z MK ČR z programu 

ISO 49 000 Kč). 

1.3.3.1 Konzervace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   123 ks 

 Podsbírka archeologická  43 ks                                                                                                            

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická   21 ks 

 Podsbírka archeologická  31 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická   19 ks  

Celkem bylo konzervováno 237 kusů sbírkových předmětů. 

1.3.3.2 Rekonzervace  

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická      136 ks (z toho 1 ks H 21 

173 uniforma legionáře externě za cenu 1100 Kč, restaurátorka M. Motyková) 

 Podsbírka archeologická     133 ks                                                                                

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická, sbírka zbraní a militární  93 ks                                                  
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 Podsbírka archeologická     23 ks          

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická: vybrané předměty z podsbírky 21 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická: pravidelná roční rekonzervace zbraní v expozici Úsov 160 ks 

 Podsbírka zoologická: repreparace 1 sbírkového předmětu externě za cenu 500 Kč, 

preparátor Marek Nimrichtr 

Celkem bylo rekonzervováno 567 kusů sbírkových předmětů. Z toho externě byly rekonzervovány 

a repreparovány 2 sbírkové předměty v celkové částce 1 600 Kč. 

1.3.3.3 Restaurování  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   

o Čepce H 1110, H 1113, H 1115, H 1287, H 1413, H 1465, H 1466, H 1467, H 

1468, H 22 575: (77 700 Kč), restaurátorka M. Motyková, s přispěním MK ČR 

z programu ISO (celkem 77 700 Kč, dotace MK ČR 49 000 Kč) 

o 2. a 3. etapa restaurování orchestrionu H 24949 – ( 56 500 Kč), restaurátor R. Janoušek 

o Textilní sbírky na výstavu o první republice, spolkové stuhy: H 1353, H 1355, 

H 1370, H 18 772, H 18 795; klobouček H 1125: (2 000 Kč), restaurátorka M. 

Motyková 

o Textilní sbírky dlouhodobě vystavené ve stálé expozici v Šumperku, spolkové 

stuhy: H 18 787, H 22 748, H 22 768, H 1093, šátky: H 1202 H 1322: (40 800 

Kč), restaurátorka M. Motyková 

o Kočárek, dětská hračka, H 34543: (19 800 Kč), restaurátor Zdeněk Špaček 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická     

o Truhla intarzovaná H 7412: (40 000 Kč), restaurátor Martin Špaček 
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o Textilní sbírky dlouhodobě vystavené ve stálé expozici v Šumperku, bílý textil 

vyšívaný: H 7419, H 7764, H 7767, H 7768, H 7770, H 7772, H 7774, H 7776, 

H 7779 (5 300Kč), restaurátorka M. Motyková 

Sbírka Památníku Adolfa Kašpara 

 Podsbírka výtvarná     

o Původní práce, kresby, akvarely, písemnosti: celkem 7 ks ze stálé expozice PAK – AK 

133, AK 134, AK 762, AK 778, AK 779, AK 955, AK 962 – (21 000 Kč), 

restaurátor M. Kostlán, DiS. 

Celkem bylo externě restaurováno 41 sbírkových předmětů v celkové částce 263 100 Kč, z toho 

dotace MK ČR z programu ISO 49 000 Kč. 

1.3.3.4 Preparace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka botanická 

o preparace vlastních přírůstků  130 ks     

Celkem preparováno 130 kusů.                                                                          

Celkem bylo ošetřeno ve VM Šumperk 20 085 sbírkových předmětů, z toho 43 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. 
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 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 1 přírůstkové číslo – 113 ks a 442 

evidenčních čísel – 459 ks 

 Podsbírka botanická – celkem byla do CES zařazena 2 přírůstková čísla – 122 ks a 150 

evidenčních čísel – 150 ks 

 Podsbírka geologická – celkem bylo do CES zařazeno 11 evidenčních čísel – 11 ks 

 Podsbírka zoologická – celkem bylo do CES zařazeno 23 evidenčních čísel – 23 ks 

 Podsbírka archeologická – celkem bylo do CES zařazeno 1 přírůstkové číslo – 1 ks 

Sbírka šumperského muzea celkem – zařazena do CES byla 4 přírůstková čísla – 

236 ks předmětů, 626 evidenčních čísel – 643 ks předmětů. 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zapsáno 105 přírůstkových čísel – 141 ks a 

71 evidenčních čísel – 74 ks 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zapsáno 21 evidenčních čísel – 21 ks 

Sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 

 Podsbírka výtvarné umění – celkem byla do CES zapsána 4 přírůstková čísla – 414 ks 

a 2 evidenční čísla – 2 ks 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická – celkem do CES zapsáno 38 evidenčních čísel – 38 ks 
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 Podsbírka archeologická – celkem do CES zapsáno 7 přírůstkových čísel –  

1 202 ks a 4 764 evidenčních čísel – 16 603 ks 

Sbírka mohelnického muzea celkem – 7 přír. čísel – 1 202 ks a 4 802 evidenčních čísel –  

16 641 ks. 

VM v Šumperku zapsalo do CES v roce 2018 celkem – 1 993 ks předmětů zapsaných pod 

120 přírůstkovými čísly a 17 343 ks předmětů zapsaných pod 5 484 evidenčními čísly. 

1.5.2 Vyřazení ze sbírky 

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická – vyřazena 3 evidenční čísla, 3 ks 

 Podsbírka jiná – současnost – vyřazena 4 evidenční čísla, 16 ks 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická – vyřazena 4 evidenční čísla, 4 ks 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích 

 Podsbírka historická – vyřazena 2 evidenční čísla, 2 ks 

Sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 

 Podsbírka výtvarné umění – vyřazeno 1 evidenční číslo, 1 ks 

Sbírka mohelnického muzea v Mohelnici 

 Podsbírka historická – vyřazeno 17 evidenčních čísel, 17 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická – vyřazeno 1 evidenční číslo, 1 ks 

 Podsbírka zoologická – vyřazeno 1 evidenční číslo, 1 ks 

VM v Šumperku vyřadilo v roce 2018 celkem 33 sbírkových předmětů (45 ks věcí movitých).  

Žádosti o zapsání sbírek do CES byly zaslány 4x do roka (dne 6. 4. 2018, 27. 6. 2018, 5. 9. 

2018 a 28. 11. 2018 v řádném termínu a změny provedené v CES byly Ministerstvem kultury 

potvrzeny (dne 5. 6. 2018, 16. 7. 2018, 12. 9. 2018 a 21. 12. 2018). 

 



50 

 

1.6 Nájem a výpůjčky 

1.6.2 Výpůjčky (VM si vypůjčilo) 

 Dlouhodobé smlouvy – 39 evid. č., 40 ks  (město Šumperk, NPÚ – zámek Velké Losiny, 

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

farnost Mohelnice, obec Velké Losiny, obec Mírov, Mgr. M. Kočí, Bohumín). 

 Krátkodobé smlouvy – 68 evid. č., 187 ks (Muzeum a galerie Prostějov, Krkonošské 

muzeum Vrchlabí, Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc, Státní 

okresní archiv Šumperk, Divadlo Šumperk, Římsko-katolická farnost Loštice, 

Technické muzeum Brno, Beton Bunker club Kronfelzov, Staré Město). 

 Celkem si VM Šumperk vypůjčilo 107 evid. č., 227 kusů předmětů. 

1.6.3. zápůjčky (VM zapůjčilo)  

 Dlouhodobé smlouvy – 386 evid. čísel, 482 ks (město Šumperk, Vlastivědné muzeum 

Olomouc, Vlastivědné muzeum Jesenicka, zámek Jánský Vrch v Javorníku, hrad 

Šternberk, město Staré Město p. Sněžníkem, Pivovarské muzeum Hanušovice, Muzeum 

silnic ve Vikýřovicích, obec Malá Morava, obec Police). 

 Krátkodobé smlouvy – 1 289 evid. č., 3 319 ks (Muzeum Kroměřížska, Městské 

muzeum a galerie Polička, Státní archiv Šumperk, Muzeum silnic Vikýřovice, 

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, 

NPÚ Olomouc, Muzeum Brněnska, město Úsov, Altra Ostrava, Klub českých turistů 

Šumperk, Technické muzeum Brno, Muzeum a galerie v Prostějově, zámek Velké 

Losiny, Eagle Technics, Šumperk, Trisia Třinec, Městské muzeum Letohrad). 

Výstavy, na kterých VM spolupracovalo formou zápůjček: 

 Z historie turistiky a zimních sportů v Jeseníkách, Muzeum Jesenicka, 16. 1. – 25. 3. 

2018. 

 Křídla v průběhu času, Městské muzeum Letohrad, 24. 1. – 3. 3. 2018. 

 O včelách a lidech, Muzeum Blanenska, 12. 4 – 27. 5. 2018. 

 Svět brouků, Muzeum Třineckých železáren a města Třince, 10. 4. – 9. 6. 2018. 

 Proudy. Literatura německého jazyka v Brně 1848 – 1945, Muzeum Brněnska, 16. 5. – 

28. 10. 2018. 

 Otevření hasičské zbrojnice Úsov, město Úsov, 25. 4. – 4. 5. 2018. 
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 Velamos Sobotín, Státní okresní archiv Šumperk, 7. 6. – 30. 11. 2018. 

 Autobusem po silnici, do města i na vesnici, Muzeum silnic Olomouckého kraje ve 

Vikýřovicích, 16. 6. – 30. 9. 2018. 

 Ovce a krávy pod Pradědem aneb dějiny a současnost pastevectví v Jeseníkách, 

Muzeum Jesenicka, 17. 7. – 17. 10. 2018. 

 Sto let od vzniku republiky – Den otevřených dveří na ZŠ Dubicko, Základní škola 

Dubicko, 13. 9. – 21. 9. 2018. 

 Válka, která zrodila Československo, Muzeum Jesenicka, 23. 10. 2018 – 13. 1. 2019. 

 NPÚ, státní zámek Velké Losiny, Vánoční výstava, 1. 12. 2018 – 18. – 2019. 

 Je to chůze po tom světě aneb Turistika dříve a dnes, výstava KČT Šumperk, Muzeum 

silnic Olomouckého kraje ve Vikýřovicích, 4. 10. 2018 - 28. 2. 2019. 

 Masarykovy mosty, Muzeum silnic Olomouckého kraje ve Vikýřovicích, 26. 10. 2018 

– 23. 2. 2019. 

 Nastupujte, odjíždíme, Muzeum a galerie v Prostějově, 22. 11. 2018 – 28. 1. 2019. 

 Průmysl 1918 na Moravě, Technické muzeum v Brně, 22. 10. 2018 – 21. 4. 2019. 

Celkem zapůjčeno z VM – 1 675 evid. č., 3 801 ks.  

Ostatní výpůjčky nesbírkových předmětů na výstavy a do expozic: 

Dlouhodobé a krátkodobé zápůjčky do VM a zařízení – 2 377 ks předmětů (ak. malíř L. Bartoš, 

SOU lesnické Šternberk, Střední škola v Hranicích, Jitka Mrkosová, Miloslava Hulitová, 

Tereza Brdečková, Břetislav Vávra, Ing. Roman Bednář, I. Šafránková, V. Miszak, Farní sbor 

ČCE Zábřeh, Hrabová, Šumperk, Vanda Nedbalová, Ing. Jan Doubrava, T. Pospěch, J. 

Kozáková aj.). 

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.  
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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. 

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 nových prostor pro uložení sbírek – kapacita depozitářů je naplněná. 

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.  
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1.8 Předměty se vztahem ke sbírkám v jiné evidenci 

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  

 Sbírka šumperského muzea, podsbírka historická: 58 čísel, 185 ks  

 Sbírka šumperského muzea, podsbírka archeologická - 1 číslo, cca 500 ks (DEŠ 1/2018) 

 Sbírka mohelnického muzea, podsbírka archeologická - 6 čísel, cca 14337 ks (DEM 1-6/2018) 

1.8.2.2 Zvukové nahrávky  0 ks 

1.8.3.1 Knihovna – Lipenská  

 Zkatalogizováno a zaevidováno celkem 100 knižních titulů, přírůstková čísla 14.161 – 

14.260 (viz Seznam přírůstků za rok 2018). 

 Počítačové zpracování kartotéky – celkem 129 titulů. Přepis knih do programu Verbis, 

přímé uložení na serveru Městské knihovny v Šumperku. 

 Evidence a cirkulace periodik. 

 Zajištění meziknihovní výpůjční služby – vyřízeno 12 výpůjček z Vědecké knihovny 

v Olomouci. 

 Obsluha a údržba kopírovacího stroje. 

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

přidělování ISBN (Severní Morava sv. 104, Pavlína Janíčková – Michaela Kollerová – 

Lenka Müllerová: Šumpersko v období první republiky 1918–1938, Zdeněk 

Doubravský: Severomoraváci za Velké války III. část). 

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

příloha Seznam publikovaných článků o VM v Šumperku za rok 2018). 
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 Dle Směrnice č. 8/2008 Knihovní řád Knihovny Vlastivědného muzea v Šumperku 

provedena inventura knih půjčených zaměstnancům muzea, kde nebyla zjištěna žádná 

ztráta. 

 Čtvrtletní vyhodnocení hospodárnosti dle směrnice č. 2/2018 v muzejní knihovně. 

Sledování rozpočtu vzhledem k nákupu odborné literatury, předplatného novin  

a periodik. Ke konci roku vypracování zprávy o prověření, seznamu 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 140 digitálních obrazových záznamů 

sbírkových předmětů, což je 214 digitálních záznamů věcí movitých. Z fotoarchivu bylo 

poskytnuto 52 digitálních záznamů fotografií. 

1.8.3.4 Videokazety  

Za rok 2018 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 
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 DVD vlastní  200/2018 - 226/2018 (vlastní digitalizace sbírkových předmětů a 

dokumentace prezentovaných sbírek 27 ks) 

Celkem je v evidenci 95 ks CD a 231 ks DVD, v roce 2018 přibylo 27 ks DVD.  

  



56 

 

2 Vědecko-výzkumná činnost  

2.1 Interní úkoly  

2.1.1 Vlastní nebo vedoucí výzkumu  

Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku 

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 2018 

putovní verze výstavy věnující se mimo jiné i způsobu života a podobě obydlí ve starším 

pravěku. 

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

Zábřeh, 28. 9. - 25. 11. 2018) 

 Přednáška Obytné stavby v pravěku (21. 11. 2018) 

 Přednáška Archeologie na Úsovsku a stručná historie hradu (3. 7. 2018) 

 Organizace 3. ročníku akce Mezinárodní den archeologie v prostorách Muzea Zábřeh - 

akce se zabývá popularizací archeologie a přiblížení způsobu života lidí v nejstarších 

obdobích pravěku 

 Článek Povodí horní Moravy v mladší době kamenné ve sborníku SM č. 104 

 Aktivní účast - 17. ročník konference Počítačová podpora v archeologii (28. - 30. 5. 

2018, Kouty u Ledče nad Sázavou) - prezentace na téma Vývoj obytných staveb v 

pravěku a jejich 3D modelace - projekt k autorské výstavě Cesty k domům z roku 

2017 

II. Osídlení regionu v mladším pravěku  

Řešitel: J. Halama 

Úkol byl prakticky přerušen z důvodu čerpání RD, v r. 2018 proto pouze menší dílčí úkol: 

Maskovitý zámek římsko-provinciální produkce z lokality Doubravice 

 Podrobná typologicko-chronologická analýza tohoto unikátního artefaktu, hledání 

analogií jak v nálezech římských podunajských provincií, tak germánského barbarika 

střední Evropy 
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 Výstupem aktivní účast na mezinárodní XIV. Protohistorické konferenci Archeologie 

barbarů (3. - 5. 10. 2018, Archeologický ústav AV ČR Brno) – referát Maskovité 

zámky provinciální produkce na území ČR (bude připraveno k publikaci v r. 2019) 

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

Řešitel: Z. Žouželka 

 Přednášky pro veřejnost Mohelnicko v době první Československé republiky (1918–

1938) 

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

1945 do současnosti               

Řešitel: Z. Žouželka 

 sbírkotvorná činnost     

 pořizování fotodokumentace – současnost města  

 Výstava Proměny Mohelnice II.  Historické fotografie a pohlednice města Mohelnice 

26. 4. – 8. 7.  

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. 

Sbírkotvorná činnost: získány školní pomůcky používané ve výuce fyziky a matematiky na 

Střední zdravotnické škole; fotodokumentace školních budov ve městě. 

 Výstava Historie a současnost škol v Šumperku, 15. 2. – 13. 5. Výstavní síň  

Výtvarné umění v regionu 

Řešitel: K. Lipenská, L. Müllerová  

V roce 2018 i nadále probíhalo doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její 

prezentaci ve VM v Šumperku. Doplňování dalších biografických medailonů regionálních 

umělců, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu, aktualizace již 

vyhotovených medailonů, dokumentace výtvarných aktivit v regionu, spolupráce na výstavě 
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„Šumpersko v období první republiky (1918-1938)“, přednášky, články do sborníku Severní 

Morava. 

Výstupy v roce 2018:  

 Výstava – Šumpersko v období první republiky (1918-1938) - ve spolupráci s M. 

Kollerovou, P. Janíčkovou (6. 9. 2018 - 27. 1. 2019, Výstavní síň) - Müllerová 

 Přednáška – Meziválečná architektura v Šumperku (25. září 2018) - Müllerová 

 Spolupráce na katalogu výstavy: Janíčková P.; Kollerová M.; Müllerová L., 2018: 

Šumpersko v období první republiky (1918-1938). Katalog výstavy 6. září 2018 - 27. 

ledna 2019 - Müllerová 

 Přednáška pro veřejnost v rámci Dnů evropského dědictví: Stavební historie domu Pod 

Podloubím v Zábřeze (15. 9. 2018, Muzeum Zábřeh) - Lipenská 

 Článek do sborníku Severní Morava: Tajemství neznámé světice z muzejních sbírek, 

Severní Morava 104, 2018, s. 69-71 - Lipenská 

 Článek do sborníku Severní Morava: Lubomír Bartoš oslavil 80. narozeniny výstavou 

v šumperském muzeu, Severní Morava 104, 2018, s. 82-83 - Lipenská 

Dílčí výzkumný úkol: Současní výtvarní umělci Šumperska 

Řešitelka: Kristina Lipenská 

Ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Olomoucka a městem Šumperk byla realizována 

výstava současných regionálních umělců v pražské galerii Lapidárium s názvem Šumperk, 

inspirující brána Jeseníků.  

Výstupy v roce 2018: 

 Výstava: Šumperk, inspirující brána Jeseníků (30. 5. – 27. 6. 2018, Galerie 

Lapidárium, Praha, Rámová 6) 

 Populárně-vědný článek na webu muzea: Přivezli jsme do Prahy současné 

výtvarníky Šumperska 

Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 

Řešitel: L. Müllerová 

V roce 2018 byl úkol zaměřen na měsíční vydávání článků pro kulturní přílohu Živá brána 

Jeseníků v Šumperském zpravodaji.  

Výstupy v roce 2018: 9 populárně-naučných článků – viz kapitola 3.1.2.4 
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Kostely a modlitebny Českobratrské církve evangelické na Šumpersku a Zábřežsku  

Řešitel: K. Lipenská 

Výzkumný úkol reagující na 100. výročí založení ČCE v roce 1918. Zmapování kostelů a 

modliteben Českobratrské církve evangelické a bývalé Německé evangelické církve na 

šumperském okrese, zpracování jejich historie a obecných i regionálních specifik. 

Výstupy v roce 2018: 

 Výstava: Evangelíci na Šumpersku (22. 2. – 22. 4. 2018, Muzeum Šumperk, Hollarova 

galerie) 

 Přednáška pro veřejnost: Evangelíci na Šumpersku (20. 3. 2018, Muzeum Šumperk) 

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. 

Výstupy:  

 Výstava Šumpersko v období první republiky (1918–1938), Výstavní síň, 6. 9. 2018 – 

27. 1. 2019 

 Publikace (katalog výstavy): Janíčková, P. – Kollerová, M. – Müllerová, L.: Šumpersko 

v období první republiky (1918–1938). Vydalo VM jako součást Knihovničky Severní 

Moravy, 2018, 73 stran 

 Odborný článek: Starostové města Šumperka v období mezi dvěma světovými válkami. 

Severní Morava 2018, sv. 104, s. 26–34 

 Přednáška: Meziválečné Šumpersko na dobových fotografiích, 16. 10. 2018 
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Kříže, kapličky a boží muka v okr. Šumperk 

Řešitel: P. Janíčková 

V roce 2018 byly na webové stránky Vlastivědného muzea v Šumperku připraveny k prezentaci 

čtyři obce z regionu Šumperska, a to Štíty, Crhov, Heroltice a Březná. V následujícím roce se 

bude pokračovat v postupném zveřejňování dalších obcí.  

Kultura odívání 20. století 

Dílčí úkol: Společenské šaty 

Řešitel: M. Kudelová 

V roce 2018 byl materiál získaný z výzvy k veřejnosti zpracován do evidence muzea.  

 Do sbírkové evidence bylo zapsáno celkem 81 sbírkových předmětů a do doprovodné 

evidence 48 sbírkových předmětů 

 Spolupráce se Střední školou železniční, technickou a služeb Šumperk (SŠŽTS) na akci 

Majáles 2018 – vytvoření módní přehlídky „Století ženy v máji“, Divadlo Šumperk, 9. 

5. 2018 

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

do současnosti 

Řešitel: P. Janíčková 

Dílčí úkol: Společenský a kulturní život v šumperském regionu v letech 1918-1938 

 

Zpracování vybraných témat, studium literatury, pramenů a archivních materiálů.  

 Výstava Šumpersko v období první republiky ve Výstavní síni VM Šumperk (6. 9. 2018 

– 27. 1. 2019), společně s M. Kollerovou a L. Müllerovou  

 Katalog výstavy (v rámci Knihovničky SM), společně s M. Kollerovou a L. Müllerovou 

 Přednáška v PAK - Život v meziválečném období v Lošticích, 24. 10. 2018 

Dílčí úkol: Osobnosti Lošticka 

Ak. malíř Fr. Sysel, restaurátor 

 Výstup: Výstava Pod kůží Marsya, věnující se osobnosti akademického malíře a 

restaurátora Františka Sysla, která se uskutečnila v Památníku A. Kašpara v Lošticích 

(26. 5. – 14. 10. 2018), byla uspořádána ve spolupráci s NPÚ Kroměříž, Muzeem umění 
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v Olomouci a Muzeem a galerií v Prostějově. Byla dále doplněna sbírkovými předměty 

restaurovanými F. Syslem pro Vlastivědné muzeum v Šumperku. 

Květena jesenických rašelinišť 

Řešitelka: Magda Zmrhalová 

 Exkurze na rašeliniště pod Vozkou a pořízen seznam cévnatých rostlin a mechorostů  

 Excerpce historických údajů o výskytu mechorostů na této lokalitě 

 Článek: Halda J., Zmrhalová M. & Bureš L. (2018): Fenomén Velká kotlina. 4. 

Lišejníky a mechorosty. – Živa, 4: 167–171 

 Příprava tras pro bryologicko-lichenologický seminář, který se uskuteční v dubnu 2019 

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

Elateroidea na území Šumperska 

Řešitel: M. Dvořák 

V roce 2018 probíhal průzkum lokality Zábřeh - vrch Račice. Průzkum byl zaměřen na 

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

ale i na rozšíření zoologické podsbírky sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku.  

 Výstup: článek na webu muzea Brouci Zábřeh, vrch Račice 

Revize geologických lokalit severní Moravy 

Řešitel: Milan Dvořák 

Geologické průzkumy stavu stávajících geologických nalezišť. 

 Článek na web muzea: Geologický průzkum hornin a minerálů vyskytujících se na 

soutoku Hučivé a Divoké Desné, 2018 

 Příprava článku Lom v Bludově 

Celkem bylo zpracováváno 17 vědecko-výzkumných úkolů. 

2.2.2 Podíl na jiném úkolu 

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury                                                         

Řešitel: M. Kudelová 

Jednání pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu.  
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Pracovní skupinou pro TLK OK bylo přijato a doporučeno Radě OK zapsat nemateriální statek 

„Velikonoční klapání s obchůzkou Jidášů na Zábřežsku“ do Seznamu nemateriálních statků OK 

a udělit titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje Miloslavě Vašíčkové 

z Třeštiny (figurální keramika, betlémářství). Obě na základě našich nominací. 

 Doplnění výstavy Velikonoce o část věnovanou obchůzkám Jidášů na Zábřežsku 

 Přednášky „Jak se vodí jidáš?“ – pro veřejnost i školy v Muzeu v Mohelnici 

Projekt preventivní archeologie  

Řešitel: Jakub Halama 

Hlavním řešitelem Archeologické centrum Olomouc, J. Halama jako spoluřešitel – garant okr. 

Šumperk – součástí úkolu Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku:  

 v r. 2018 provedeny preventivní detektor. průzkumy na 3 lokalitách (hradiště Obersko, 

Palonín - Demčí, Moravičany – Příčky k Lošticím) + dokumentace okolností 

individuálních detektorových nálezů a jejich přebírání od nálezců 

 sbírkotvorná činnost (přírůstky do mohelnické i šumperské archeolog. podsbírky) - 

získáno několik desítek především kovových nálezů z pravěku i středověku 

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

povrchových nálezů  

Řešitel: Jakub Halama 

Hlavním řešitelem byla Katedra historie a archeologie UP Olomouc (dr. T. Zeman), J. Halama 

jako spoluřešitel. V r. 2017 J. Halama odborně posuzoval získaný soubor fragmentů římské 

keramiky typu terra sigillata – celkem 240 frg. z 22 lokalit (viz plnění 2017). 

 v r. 2018 finalizace monografie v kolektivu autorů (korektury) – výstupem J. Halamy je 

ucelená kapitola: Halama, J. 2018: Terra sigillata. In: T. Zeman, Střední Pomoraví v době 

římské. Svědectví povrchové prospekce. Olomouc, 16-29 (+ katalogové položky) 

Úkol ukončen. 

Mapování výskytu káně lesní a káně rousné 

Řešitel: Milan Dvořák 

Spolupráce na celostátním ornitologickém výzkumu zaměřeném na monitorování výskytu káně 

lesní a káně rousné. Monitoring je prováděn vždy v zimním období okolo 15. listopadu, 15. 

ledna a 15. března. Lokalita Zábřeh - Vyšehoří. 
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 Výstup: článek na webu muzea Zimní sčítání kání, 2017 – 2018 

Dokumentace lidové a řemeslné výroby na Šumpersku                                                         

Řešitel: M. Kudelová 

Podklady, posudky, rešerše pro činnost v certifikační komisi Jeseníky originální produkt.  

Mimo plán – nové úkoly:  

Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu 

zaniklých sídel Moravy a Slezska 

Řešitel: M. Kollerová 

Hlavními řešiteli pětiletého projektu (2018–2022) jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a 

Mendelova univerzita v Brně (Agronomická fakulta). Projekt je zaměřen na výzkum po roce 

1945 zaniklých sídel zejména v pohraničí severní Moravy a Slezska (Šumpersko, Jesenicko, 

Bruntálsko), mezi jeho cíle patří vytvoření databáze těchto sídel prezentované na vlastní 

webové stránce, podrobné zpracování historie vybraných lokalit včetně zachycení vzpomínek 

pamětníků, také putovní výstava a kolektivní monografie. Mgr. Kollerová se do projektu zapojí 

zejména jako členka poradního sboru a dále zpracováváním rešerší týkajících se zaniklých obcí 

Šumperska.  

Výstup:  

 aktivní účast na workshopu konaném 12. 10. 2018 na Mendelově univerzitě v Brně 

Zpracování textů k předmětům umělecké sbírky Kláštera premonstrátů v Želivě 

Řešitelky: Lenka Müllerová, Kristina Lipenská 

Zpracování textů k předmětům umělecké sbírky Kláštera premonstrátů v Želivě v rámci externí 

zakázky Digitalizace uměleckých sbírek Kláštera premonstrátů v Želivě. Sbírka obsahuje 

malířskou sbírku zahrnující 363 obrazů, sochařskou sbírku zahrnující 77 soch, grafickou sbírku 

zahrnující 326 grafických listů a sbírku náboženských předmětů zahrnující 85 předmětů. 

Výstupy v roce 2018:  

 Zpracování textů k předmětům umělecké sbírky Kláštera premonstrátů v Želivě – za rok 

2018 bylo vyhotoveno 358 katalogizačních hesel. 
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Hrad a zámek Úsov  

Řešitelky: Lenka Müllerová, Kristina Lipenská, Magda Zmrhalová 

Spolupráce na vydání publikace Hrady a zámky Olomouckého kraje a příprava publikace Hrad 

a zámek Úsov (vydání plánováno na rok 2020 v rámci edice Knihovnička Severní Moravy).  

Výstup v roce 2018: 

 Zhotovení textů pro publikaci s pracovním názvem: Hrady a zámky Olomouckého 

kraje. 

Historie českých menšinových škol v Šumperku 

Řešitel: K. Lipenská 

Výzkumný úkol realizovaný ve spolupráci s městem Šumperk a Městskou knihovnou T. G. 

Masaryka Šumperk v souvislosti s rekonstrukcí budovy prvních českých menšinových škol 

v Šumperku a otevřením nových prostor knihovny v tomto objektu, tzv. Masarykově škole. 

Vypracování kapitoly o historii Masarykovy školy, spolupráce na sestavení sborníku a jeho 

fotografické přílohy. 

Výstup v roce 2018: 

 Odborný článek: Historie Masarykovy školy, in: Masaryčka – devadesát let. Almanach 

1928-2018. 90. výročí otevření nové budovy první české školy v Šumperku. Zahájení 

provozu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, Šumperk 2018, s. 22-39. 

Historie a ikonografie dominikánského kláštera v Šumperku ve středověku 

Řešitel: K. Lipenská 

Výzkumný úkol realizovaný v rámci mezioborového projektu Grantové agentury ČR č. GA 16-

06083S Zrod českého města a žebravé řády, jehož hlavním řešitelem je prof. Petr Sommer 

z Centra medievistických studií, společného pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR 

a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Shromáždění písemných a ikonografických pramenů 

a literatury. Tvorba katalogového hesla pro odbornou publikaci (vydání plánováno na rok 

2019). 

Výstup v roce 2018: 

 Zpracování textu k historii a ikonografii pro katalogové heslo Dominikáni Šumperk.  

Celkem podíl na 10 externích vědecko-výzkumných úkolech. 
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2.3. Odborná prezentace  

2.3.1 Konference  7 

2.3.1.2 Aktivní účast  4 

 XIV. Protohistorická konference Archeologie barbarů (3. - 5. 10. 2018, Archeologický 

ústav AV ČR Brno) – referát Maskovité zámky provinciální produkce na území ČR 

       Halama 

 Archeologie a veřejnost 10/2018 - Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce 

archeologie a uživatelů detektorů kovů (28. 11. 2018, Archeologický ústav AV ČR 

Brno) – referát Detektoráři a šumperské muzeum. 12 let spolupráce i nespolupráce 

        Halama 

 17. ročník mezinárodní konference Počítačová podpora v archeologii (28. - 30. 5. 2018, 

Kouty u Ledče nad Sázavou) - prezentace na téma Vývoj obytných staveb v pravěku a 

jejich 3D modelace - projekt k autorské výstavě Cesty k domům z roku 2017 a 

prezentace projektu 3d sbírky Vlastivědného muzea v Šumperku      Tomešová 

 3. ročník studentské archeologické konference 2018 - Progresivní metody v archeologii 

(13. 9. 2018, Univerzita Hradec Králové) - prezentace projektu 3d modelací k autorské 

výstavě Cesty k domům              Tomešová 

2.3.1.3. Pasivní účast  3 

 II. studentská archeologická konference k příležitosti 10 let archeologie na olomoucké 

univerzitě - 27. 4. 2018, Olomouc         Tomešová 

 Archeologie a veřejnost 10 - Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce 

archeologie a uživatelů detektorů kovů - 28. 11. 2018, AÚ AV ČR Brno 

  Lubina, Tomešová 

2.3.2 Semináře  25 

2.3.2.1 Pořadatel  1 

 Spolupořadatel Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 2. října 2018, 

Obecní úřad Rovensko  
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2.3.2.2 Aktivní účast  6 

 Seminář o archeologické památkové péči pro pracovníky obcí (15. 10. 2018, Krajský 

úřad Olomouc): referát Záchranné archeologické výzkumy v Dubicku        Halama 

 Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska, Ostrava, 11. 10. 2018: 

příspěvek Výročí vzniku samostatného československého státu ve Vlastivědném muzeu 

v Šumperku                    Janíčková, Kollerová 

 Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 2. října 2018, Obecní úřad 

Rovensko: Publikační činnost Vlastivědného muzea v Šumperku                  Kirkosová 

 Workshop k projektu Zaniklá sídla Moravy a Slezska, Mendelova univerzita v Brně, 12. 

10. 2018: příspěvek o stavu poznání zaniklých sídel a možných zdrojích v muzejních 

sbírkách                Kollerová 

 Seminář Etnografické komise AMG 14. – 15. 5. 2018, Muzeum jižního Plzeňska 

v Blovicích: Společenské šaty 20. století, komunitní projekt muzea      Kudelová 

2.3.2.2 Pasivní účast  18 

 Setkání knihovníků Olomouckého a Moravskoslezského kraje v Muzeu umění 

Olomouc, 27. 11. 2018                        Lipenská 

 Seminář Etnografické komise AMG, 1. 10. 2018, NULK Strážnice      Kudelová 

 Geologický seminář Bolatice. Nové informace o ledovcových souvcích, 21. 4. 

                                                                                                                               Dvořák 

 zasedání Středomoravské archeologické komise: 10. 4. (NPÚ Olomouc), 5. 6. (NPÚ 

Olomouc), 4. 9. (NPÚ Olomouc), 15.10 ÚP Olomouc, 20. 11. (MK Přerov), 10.12. 

Archaia Olomouc (6x)       Tomešová, Halama 

 Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska, 11. 10. 2018 Ostrava

                                                                                    Tempírová, Žouželka 

 Veřejné slyšení v Senátu PSČR na téma Aktuální otázky v muzejnictví, říjen, Praha 

Gronychová 

 Zasedání senátu AMG, Praha, Národní technické muzeum, 2x  Gronychová 

 Sněm AMG, listopad 2018, Ústí nad Labem    Gronychová 
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 Koncept GLOs – autoevaluační nástroj v rukou pedagoga, 16. 2. 2018 Olomouc                                                                      

                                                                                                                       Krellerová 

 Seminář Základy muzejního PR a marketingu, 21. 9. a 9. 11. 2018, Praha     

                                                                                                                     Šebestíková 

 

Celkem se VM podílelo na uspořádání 1 odborného semináře, 31 účastí na odborných 

konferencích a seminářích, z toho 21 pasivních účastí a 10 aktivních účastí. 

 

2.3.2.3 Ostatní školení a semináře 

 
Pro rok 2018 byl zpracován Plán vzdělávání zaměstnanců VM Šumperk a podle tohoto plánu 

byla školení rozdělena na zákonná (PO, BOZP – všichni zaměstnanci, školení řidičů a 

řemeslníků – 15x), školení ekonomického charakteru (hlavní účetní 7x, mzdová účetní 2x, 

spisová služba 1x – celkem 10 školení), všichni odborní pracovníci (definice odborného 

pracovníka podle V-kultu + lektoři, výstaváři, dokumentátoři) absolvovali alespoň jeden 

seminář nebo školení zejména z oblasti muzeologie (Demus, CES, propagace, styk s veřejností, 

legislativa – památkový zákon apod.), popř. z odborné oblasti (semináře AMG, univerzit, 

muzeí, NIPOS apod.) – celkem 31. Vedoucí oddělení absolvovali celkem 7 seminářů a školení 

(vedoucí OSV – Portál Ol. kraje, Registr smluv – 2x, vedoucí OPV – energetický management 

– 1x, vedoucí EO – Portál Ol. kraje, Pověřenec-správce pro ochranu osobních údajů – 2x; 

vedoucí OOČ – AMG – 2x). V prosinci byli proškoleni předsedové dílčích inventarizačních 

komisí (15 osob). Absolvování seminářů bylo doloženo např. dokladem o zaplacení a také 

stručnou zprávou o obsahu semináře. Seznam školení a seminářů a připojené doklady jsou 

uloženy na sekretariátě (útvar ředitelky).  
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3 Prezentace 

3.1 Ediční činnost 

3.1.1 Vydané muzeem celkem 

3.1.1.1 Vlastní tituly 

 Janíčková, P., Kollerová, M., Müllerová, L: Šumpersko v období první republiky 

(1918–1938). Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2018 jako 36. svazek 

Knihovničky Severní Moravy, 73 stran, ISBN 978-80-85083-82-8. 

 Doubravský, Z.: Severomoraváci za Velké války. 3. díl. Vojáci skomírající monarchie. 

Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2018, 37. svazek Knihovničky Severní 

Moravy, počet stran 147, ISBN 978-80-85083-83-5. 

 Severní Morava sv. 104, ročník 62, vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 

2018, počet stran 90, ISBN 978-80-85083-84-2, ISSN 0231-6323. 

Odborné články web 

 Dvořák M., 2018: Brouci Zábřeh – vrch Račice. 

 Dvořák M., 2018: Brouci Libiny. 

 Dvořák M., 2018: Zimní sčítání kání na transektu směr Zábřeh – Vyšehoří v zimním 

období 2017/2018. 

 Dvořák M., 2018: Geologický průzkum hornin a minerálů vyskytujících se na soutoku 

Hučivé a Divoké Desné. 

 Halama, J., 2018: Páter Josef Novák – významný vlastivědný pracovník a amatérský 

archeolog. 

 Janíčková, P., 2018: Kříže a kapličky z k. ú. Štíty, Crhov, Heroltice a Březná, celkem 

23 hesel. 

 Kollerová, M., 2018: Dům č. 16 na náměstí Míru v Šumperku, Historické okénko 

Šumperka.  

 Kollerová, M., 2018: Kde bývala v Šumperku šatlava? Historické okénko Šumperka.  

 Lipenská, K., 2018: Přivezli jsme do Prahy současné výtvarníky Šumperska. 
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 Lipenská, K., 2018: Šumperk v srpnu 1968: před 50 lety vjely do šumperských ulic 

polské tanky. 

 Lipenská, K., 2018: Jak šel čas s… evangelickým kostelem v Šumperku, Historické 

okénko Šumperka. 

 Lipenská, K., 2018: Šumperák: rodinný dům, který vyvolal senzaci, Historické okénko 

Šumperka. 

 Tempírová-Kotrlá, D., 2018: Dvojí výročí Jana Eskymo Welzla. 

 Tempírová-Kotrlá, D., 2018: Kulturní událost roku 1998 v Zábřehu. Tak jsme se 

konečně dočkali…  

 Zmrhalová, M., 2018: Vypravte se za lichtenštejnskými a jinými památníky a 

hraničními kameny nejen na výstavu a přednášku.  

 Zmrhalová, M., 2018: 120 let lovecko-lesnického muzea v Úsově. 

 Katalog sbírek: virtuální prezentace sbírek v digitální podobě 360° rotujících objektů, 

(101 sbírkových předmětů). 

Celkem vydalo VM Šumperk 20 vlastních titulů. 

3.1.2 Publikační činnost 

3.1.2.1 Samostatné tituly (VM nevydávalo) 

 Halama, J. 2018: Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika. Praha. 

(monografie je upravenou verzí doktorské dizertační práce na téma nálezů keramiky 

římsko-provinciální produkce) 

Celkem byl publikován 1 samostatný titul. 

3.1.2.2 Studie 

 Halama, J. 2018: Terra sigillata. In: T. Zeman, Střední Pomoraví v době římské. 

Svědectví povrchové prospekce. Olomouc, 16-29 + katalogové položky. 

Celkem byla publikována 1 studie. 
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3.1.2.3 Odborné články 

 Doubravský, Z., 2018: K vývoji lén a jeho transformaci v mensální statky na mírovském 

panství olomouckého biskupství v 16. století. Severní Morava 104, s. 18-25. 

 Doubravský, Z., 2018: Návrat rakousko-uherských vojáků z války v roce 1918. Radost 

i zklamání. Krok XV, č. 2, s. 38-42 

 Dvořák, M., 2018: K výskytu kudlanky nábožné (Mantis religiosa) na Šumpersku. 

Severní Morava 104, s. 63–65. 

 Filipová, M., 2018: Z osudů jedné rodiny šumperských „hraničářů ve 20. století. Severní 

Morava 104, s. 46–50. 

 Filipová, M., 2018: Stavba budovy Masarykovy školy, in: Masaryčka – devadesát let. 

Almanach 1928-2018. 90. výročí otevření nové budovy první české školy v Šumperku. 

Zahájení provozu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, Šumperk, s. 40-45. 

 Halama, J. - Tomešová, B., 2018: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem. Zprávy o 

výzkumech za rok 2017: Doba bronzová. Přehled výzkumů 59/1, str. 163-164. Brno. 

 Halama, J., 2018: Rájec u Zábřeha (okr. Šumperk). Les Hájky. Zprávy o výzkumech za 

rok 2017: Doba bronzová. Přehled výzkumů 59/1. Brno. 

 Halama, J., 2018: Rejchartice (okr. Šumperk). Kostel svatého Michala. Zprávy o 

výzkumech za rok 2017: Středověk a novověk. Přehled výzkumů 59/2. Brno. 

 Janíčková, P., 2018: Loutky a loutková divadla ve sbírkách Vlastivědného muzea 

v Šumperku. Severní Morava 104, s. 72–77.  

 Kollerová, M., 2018: Starostové města Šumperka v období mezi dvěma světovými 

válkami. Severní Morava 104, s. 26–34. 

 Lipenská, K., 2018: Historie Masarykovy školy, in: Masaryčka – devadesát let. 

Almanach 1928-2018. 90. výročí otevření nové budovy první české školy v Šumperku. 

Zahájení provozu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, Šumperk, s. 22-39. 

 Lipenská, K., 2018: Tajemství neznámé světice z muzejních sbírek. Severní Morava 

104, s. 69-71. 

 Tomešová, B., 2018: Hrabová (okr. Šumperk). Zprávy o výzkumech za rok 2017: 

Středověk a novověk. Přehled výzkumů 59/2, s. 234-235. Brno.  
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 Tomešová, B., 2018: Povodí horní Moravy v mladší době kamenné. Severní Morava 

104, s. 3-17. 

 Tomešová, B. - spoluautorství: Golec, M. et all 2018: The Vekerzug and other Eastern 

cultures in the Czech Republic. In: Studia archaeologica Brunensia 22/2017, vol. 1, s. 

27-69. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. Brno. 

 Halda J., Zmrhalová M. & Bureš L. (2018): Fenomén Velká kotlina. 4. Lišejníky a 

mechorosty. – Živa, 4, s. 167–171. (Ve spoluautorství.) 

 Zmrhalová, M., 2018: 120 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Svět myslivosti, 4, 

s. 28–31. 

 Zmrhalová, M., 2018: Ke 120. výročí založení Lovecko-lesnického muzea v Úsově. 

Severní Morava 104, s. 50–58. 

Celkem bylo vydáno 18 odborných článků. 

3.1.2.4 Populárně-vědné odborné články 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Nemocniční pavilon B opět plně 

slouží svému účelu, Živá brána Jeseníků č. 1, 24. ledna 2018, Ročník VII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Na zelené louce vyrostl v nemocnici 

nový pavilon R, Živá brána Jeseníků č. 2, 21. února 2018, Ročník VII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Budova bývalé PVT v Žerotínově 

ulici se změnila k nepoznání, Živá brána Jeseníků č. 3, 21. března 2018, Ročník VII, s. 

8. 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Hospůdka Na Benátkách, Živá brána 

Jeseníků č. 4, 25. dubna 2018, Ročník VII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Nová sportovní hala u základní školy 

ve Sluneční ulici, Živá brána Jeseníků č. 5, 23. května 2018, Ročník VII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Novým foyer do kina Oko, Živá 

brána Jeseníků č. 6, 20. června 2018, Ročník VII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Devadesát let šumperské 

„Masaryčky“, Živá brána Jeseníků č. 8, 22. srpna 2018, Ročník VII, s. 7-8. 



72 

 

 Doubravský, Z., 2018: Seriál šumperské proměny, Zimní stadion, Živá brána Jeseníků 

č. 12, 19. prosince 2018, Ročník VII, s. 8. 

 Halama, J., 2018: Faléra z koňského postroje doby bronzové. Severní Morava 104, 66-

69. 

 Halama, J., 2018: Hrad Rabštejn – nálezy z vývratu po vichřici, facebook muzea. 

 Halama, J., 2018: Detektorový průzkum VMŠ a nález železného depotu, facebook 

muzea. 

 Kollerová, M., 2018: Dům č. 16 na náměstí Míru v Šumperku, facebook muzea (rubrika 

Historické okénko Šumperka), 19. 3.  

 Kollerová, M., 2018: Kde bývala v Šumperku šatlava?, facebook muzea (rubrika 

Historické okénko Šumperka), 4. 6.  

 Kollerová, M., 2018: Horní část Slovanské ulice v meziválečném období, facebook 

muzea (rubrika Historické okénko Šumperka), 20. 11.  

 Kollerová, M., 2018: Procházka po Točáku I., facebook muzea (rubrika Historické 

okénko Šumperka), 10. 12.  

 Kirkosová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: Nástropní 

malby v Kopřivné od Ignáce Oderlického, Živá brána Jeseníků č. 1, 24. ledna 2018, 

Ročník VII, s. 7. 

 Kirkosová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: Oltář 

Zvěstování Panny Marie v klášterním kostele v Šumperku, Živá brána Jeseníků č. 2, 21. 

února 2018, Ročník VII, s. 7. 

 Kirkosová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: Oltář sv. 

Jana Nepomuckého a Čtrnáct svatých pomocníků v šumperském klášterním kostele, 

Živá brána Jeseníků č. 3, 21. března 2018, Ročník VII, s. 7. 

 Kirkosová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: Oltář sv. 

Jana Nepomuckého a Čtrnáct svatých pomocníků v šumperském klášterním kostele, 

Živá brána Jeseníků č. 3, 21. března 2018, Ročník VII, s. 7. 

 Kirkosová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: Barokní 

sochy v zahradě velkolosinského zámku od Jana Jiřího Lehnera, Živá brána Jeseníků č. 

5, 23. května 2018, Ročník VII, s. 7. 
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 Kudelová, M., 2018: Sbírka betlémů v šumperském muzeu, šumpersko.net. 

 Lipenská, K., 2018: Lubomír Bartoš oslavil 80. narozeniny výstavou v šumperském 

muzeu, Severní Morava 104, s. 82-83. 

 Lipenská, K., 2018: Jak šel čas s… evangelickým kostelem v Šumperku, facebook 

muzea (rubrika Historické okénko Šumperka). 

 Lipenská, K., 2018: Šumperák: rodinný dům, který vyvolal senzaci, facebook muzea 

(rubrika Historické okénko Šumperka). 

 Lipenská, K. - Janíčková, P., 2018: Šumperk v srpnu 1968: před 50 lety vjely do 

šumperských ulic polské tanky, facebook muzea (rubrika Historické okénko Šumperka). 

 Müllerová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: Barokní 
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č. 7, 25. července 2018, Ročník VII, s. 7. 

 Müllerová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: Pozdně 

barokní socha mezi Vysokou a Vysokými Žibřidovicemi, Živá brána Jeseníků č. 9, 25. 

září 2018, Ročník VII, s. 7. 

 Müllerová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku: 

Sochařská práce Severina Tischlera v Branné, Živá brána Jeseníků č. 10, 24. října 2018, 

Ročník VII, s. 8. 

 Müllerová, L., 2018: Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku, Živá 

brána Jeseníků č. 11, 21. listopadu 2018, Ročník VII, s. 8. 
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s. 41-43. 
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    Žouželka, Z., 2018: 500. výročí narození Antonína Brusa, Severní Morava 104, s. 41.  

    Žouželka, Z., 2018: 500. výročí narození Antonína Brusa, Sborník Státního okresního 

archivu Šumperk, č. 10, s. 73-76.     

    Žouželka, Z., 2018: Rod hrabat Dubských z Třebomyslic. Žádlovice 1891–1945. Osudy 

žádlovické větve významného šlechtického rodu, ročenka Společnosti přátel hradu 

Bouzova (Societas amicorum castri busoviensis), s. 9-15.    

Celkem vydáno 36 populárně-vědných odborných článků. 

3.1.2.5 Informační články 

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

sever, Šumperský a jesenický deník, Týden na severu, Šumperský zpravodaj, Šumperk: Živá 

brána Jeseníků, Zábřeh – informační zpravodaj města Zábřeh, Mohelnický zpravodaj, Hlas 

Loštic, 5plus2 Šumpersko a Jesenicko), Věstníku AMG atd. 

Šumperský a jesenický deník: 2 

č. 31, 6. 2.  Historik provede Velkou válkou, str. 1 

č. 281, 4. 12.  Mikuláš už balí dárky, str. 2 

Mladá fronta Dnes: 1 

22. 3. Výstava ukazuje Kristovo utrpení, str. 16 

Moravský sever: 6 

20. 2.  Školy si daly s velkou výstavou hodně práce, str. 4 

9. 5.  Šumperáky najdeme i v Německu, str. 4 

9. 5.  V Lošticích vystaví věrnou kopii Tizianova obrazu, str. 5 

15. 5.  Den muzeí: v regionu máme své poklady, str. 12–13 

10. 7.  V muzeu o prázdninách ušetříte, str. 3 

7. 8.  Spolek zaujaly snímky z mohelnické historie, str. 11 

Týden na severu: 28 

č. 1, 2. 1.  Unikátní divadlo zrozené z vody, str. 1 

č. 2, 9. 1.  Fotograf, který miloval Šumperk, str. 7 

č. 7, 13. 2.  Muzeum mapuje stav školství v Šumperku, str. 7 

č. 7, 13. 2.  Výstava nastíní velikonoční obyčeje, str. 7 

č. 8, 20. 2.  Výstava sleduje stopy evangelíků, str. 7 
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č. 14, 3. 4.  Kašpárkovské variace uvidíte v muzeu, str. 5 

č. 14, 3. 4.  Zahoďte předsudky vůči fyzice, str. 7 

č. 17, 24. 4.  Na sklonku dubna budou létat čarodějnice, str. 2 

č. 17, 24. 4.  Poklad ohlídá paní Magdalena, str. 5 

č. 21, 22. 5.  Kolik váží lot? Muzeum zve na výstavu Míry a váhy, str. 7 

č. 22, 29. 5.  Fenomén zvaný „šumperák“, str. 7 

č. 27, 3. 7.  Muzejíčko láká děti na letadla, str. 7 

č. 28, 10. 7.  O prázdninách pobaví Krtek a jeho kamarádi, str. 7 

č. 29, 17. 7.  Muzeum se proměnilo ve statek, str. 5 

č. 29, 17. 7.  Oslavy v Úsově si užijí hlavně děti, str. 7 

č. 31, 31. 7.  Muzeum v Úsově slavilo 120. výročí. Přišly davy lidí, str. 5 

č. 31, 31. 7.  Výstava odpovídá na otázku, zda Sissi pobývala v Jeseníkách, str. 7 

č. 36, 4. 9.  Výstava v muzeu ukazuje Šumpersko před 100 lety, str. 7 

č. 37, 11. 9.  Evropské dědictví nabídne lidem jindy nepřístupné památky, str. 5 

č. 38, 18. 9.  Fotoobrazy představují tajemné Borneo, str. 7 

č. 42, 16. 10.  Šumpersko opět láká televizní tvůrce, str. 2 

č. 42, 16. 10.  Muzeum oslaví den archeologie, str. 7 

č. 43, 23. 10.  Na zámku budou řádit strašidla, str. 7 

č. 44, 30. 10.  Děti si v muzeu odskočily do pravěku, str. 5 

č. 47, 20. 11.  Rozhovor týdne – Marie Gronychová: „Letošní rok v muzeu se vydařil.“, str. 4 

č. 48, 27. 11. Publikace popisuje i strasti šumperských vojáků, str. 7 

č. 49, 4. 12.  Muzeum pořádá Mikulášský den, str. 7 

č. 50, 11. 12.  Muzejíčko obsadily betlémské figurky v životní velikosti, str. 7 

Šumperk: Živá brána Jeseníků: 28 

č. 1, 24. 1.  Vyšla kniha o Severomoravácích za Velké války, str. 2 

č. 1, 24. 1.  Muzeum se vydává po stopách evangelíků, str. 2 

č. 1, 24. 1.  Výstava představí historii a současnost českého školství, str. 7 

č. 1, 24. 1.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku. Nástropní malby 

v Kopřivné od Ignáce Oderlického, str. 7 

č. 2, 21. 2.  Muzeum chystá dvě nové výstavy, str. 7 

č. 2, 21. 2.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku. Oltář zvěstování 

Panny Marie v klášterním kostele v Šumperku, str. 7 

č. 3, 21. 3.  Muzeum chystá dvě nové výstavy, str. 7 
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č. 3, 21. 3.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku. Oltář sv. Jana 

Nepomuckého a Čtrnácti svatých pomocníků v šumperském klášterním kostele, 

str. 7 

č. 3, 21. 3.  Seriál Šumperské proměny: Budova bývalého PVT v Žerotínově ulici se 

změnila k nepoznání, str. 8 

č. 4, 25. 4.  Muzejní noc se ponese v gurmánském duchu, str. 5 

č. 4, 25. 4.  Seriál Šumperské proměny: Hospůdka Na Benátkách, str. 8 

č. 5, 23. 5.  V Muzejíčku budou nejen děti létat, str. 7 

č. 5, 23. 5.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku. Barokní sochy 

v zahradě velkolosinského zámku od Jana Jiřího Lehnera, str. 7 

č. 6, 20. 6.  Muzejníci chystají Prázdninový den pro děti, str. 5 

č. 6, 20. 6.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku. Sochy trpaslíků na 

nádvoří velkolosinského zámku, str. 7 

č. 6, 20. 6.  Seriál Šumperské proměny: Novým foyer do kina Oko, str. 8 

č. 8, 22. 8.   Muzeum chystá na září tři nové výstavy, str. 6 

č. 8, 22. 8.  Seriál Šumperské proměny: Devadesát let šumperské „Masaryčky“, str.7–8 

č. 9, 25. 9.  Říjen se nese ve znamení stého výročí vzniku republiky, str. 2 

č. 9, 25. 9.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku. Pozdně barokní socha 

mezi Vysokou a Vysokými Žibřidovicemi, str. 7 

č. 10, 24. 10.  Na přelomu října a listopadu se Šumperk začte do knihy Jiřího Brdečky, str. 3 

č. 10, 24. 10.  V listopadu vychází závěrečný díl trilogie Severomoraváci za Velké války, 

str. 8 

č. 10, 24. 10.  Muzejíčko zaplní betlémy, str. 8 

č. 10, 24. 10.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku. Sochařská práce 

Severina Tischlera v Branné, str. 8 

č. 11, 21. 11.  Vánoční Šumperk: koncerty, výstavy, svatý Mikuláš, adventní podvečery 

s divadlem…, str. 3, 6 

č. 11, 21. 11.  Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku, str. 8 

č. 12, 19. 12.  Muzeum láká na hravý filmový svět Jiřího Brdečky, str. 6 

č. 12, 19. 12.  Seriál Šumperské proměny: Zimní stadion, str. 8 

Šumperský zpravodaj: 17 

č. 2, 24. 1.  V Rytířském sále muzea ukáží, jak semena putují krajinou, str. 2 
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č. 5, 7. 3.  Čestným občanem města in memoriam se stal někdejší ředitel šumperské 

„sanatorky“, lékař Vladimír Vojtek, str. 4 

č. 7, 4. 4.  V muzeu upálí čarodějnice, str. 5 

č. 9, 9. 5.  Poslední dubnovou neděli obsadily areál Pavlínina dvora v místním muzeu 

čarodějnice…, str. 3 

č. 9, 9. 5.  Muzeum bude ve svátek 8. května otevřeno, str. 7 

č. 9, 9. 5.  V rámci Muzejní noci bude zahájena nová výstava, str. 7 

č. 10, 23. 5.  Historička architektury pohovoří o „šumperáku“, str. 6 

č. 15, 22. 8.  Vychází MASARYČKA, almanach k 90. výročí založení první české školy 

v Šumperku a otevření nové Městské knihovny T. G. Masaryka, str. 6 

č. 16, 5. 9.  Dny evropského dědictví otevřou památky, město chystá další doprovodné 

akce, str. 4 

č. 16, 5. 9.  Muzeum nabídne oblíbenou výstavu hub, str. 4 

č. 16, 5. 9.  Muzeum láká na přednášku, str. 4 

č. 17, 25. 9.  Houby přilákaly na pět set padesát návštěvníků, str. 2 

č. 20, 7. 11.  Festival nabídl několikadenní setkání s tvorbou Jiřího Brdečky, str. 1 

č. 18, 10. 10.  V říjnu si město připomíná sté výročí vzniku republiky, str. 2, 6 

č. 19, 24. 10.   V Hollarově galerii přiblíží les objektivem lesníků, str. 6 

č. 20, 7. 11.  Festival nabídl několikadenní setkání s tvorbou Jiřího Brdečky, str. 1 

č. 21, 21. 11.  Vychází závěrečný díl trilogie Severomoraváci za Velké války, str. 7 

Mohelnický zpravodaj: 11 

Únor   Severomoraváci za Velké války. V ruském blátě a v žáru jižního slunce, str. 11 

Březen  Velikonoce v lidovém umění, str. 11 

Březen  500 let od narození Antonína Brusa, str. 11 

Březen  Jak se vodí Jidáš? Velikonoční obyčeje v současnosti, str. 11 

Květen  Proměny Mohelnice II., str. 5 

Červen  Muzeum Mohelnice zve návštěvníky, str. 5 

Červenec  SPHM navštívila muzeum, str. 13 

Srpen  Výstava v mohelnickém muzeu: Míry a váhy, str. 13 

Listopad Vánoční tradice a zvyky v Evropě, str. 13 

Prosinec  Vychází závěrečný díl trilogie Severomoraváci za Velké války, str. 11 

Prosinec  Výstava Vánoční tradice a zvyky v Evropě, str. 11 
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Zábřeh: Informační zpravodaj města: 14 

č. 2, 24. 1.  Severomoraváci za Velké války, str. 5   

č. 4, 21. 2.  Přednáška přiblížila osudy vojáků za Velké války, str. 5 

č. 5, 7. 3.  Muzeum žádá o spolupráci letecké modeláře, str. 6 

č. 5, 7. 3.  Muzeum ožije loutkovým divadlem, str. 7 

č. 6, 21. 3.  Muzeum představí díla Josefa Pavlíčka, str. 5 

č. 7, 4. 4. O poklad paní Magdaleny, str. 2 

č. 12, 13. 6.  Muzeum zve na Bradlo i statek, str. 12 

č. 15, 22. 8.  Muzeum zve až na konec světa, str. 7 

č. 16, 5. 9.  Dny evropského dědictví doprovodí řada akcí, str. 7 

č. 19, 3. 10. Dny evropského dědictví obohatila pestrá nabídka akcí, str. 6 

č. 19, 3. 10.  Muzeum ukazuje vývoj lidských obydlí, str. 6 

č. 19, 3. 10.  Zájemcům o archeologii se otevřou dveře muzea, str. 7 

č. 20, 17. 10.  Pradědova zahrádka, str. 7 

č. 23, 28. 11.  Autor představí závěrečný díl trilogie Severomoraváci za Velké války, str. 2 

Hlas Loštic: 2 

Jaro  Pozvánka na výstavu restaurátora akademického malíře Františka Sysla, str. 30 

Léto  Šumperští umělci vystavují v Praze, str. 28 

KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje: 4 

č. 1  Kulturní itinerář, str. 70–71 

č. 2  Kulturní itinerář, str. 70–71 

č. 3  Kulturní itinerář, str. 70 

č. 4  Kulturní itinerář, str. 70–71 

Věstník AMG: 2 

č. 3  Pořadí prvních deseti míst v XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis, str. 16 

č. 5  Šumpersko v období první republiky (1918–1938), str. 10–11 

5plus2: 1 

č. 15, 13. 4.  Muzeum vzdává hold Vaňkovu šumperáku, str. 4 

Svět myslivosti: 1 

č. 4 120 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově, str. 28–31 
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Naše rodina: 1 

č. 42  Výstava: Od jeskyně k domkům, str. 2 

Střela: 1 

Březen  Beseda Zdeňka Doubravského: Severomoraváci za Velké války v ruském blátě 

a v žáru jižního slunce, str. 5 

Silva Bohemica: 1 

Zima 2018/2019  Lovecko-lesnické muzeum v Úsově, str. 11 

Celkem bylo napsáno a publikováno 120 informačních článků. 

3.1.2.6 Nálezové zprávy 

3.1.2.6 Nálezové zprávy 

 Tomešová, B., 2018: Nálezová zpráva z archeologického výzkumu v Dubicku, Za 

kostelem, stavba 2 rodinných domů, parc. č. 348/1 a 339/8 (10-12/2015), 85 stran  

 Tomešová, B., 2018: Nálezová zpráva z archeologického výzkumu v Dubicku, Za 

kostelem, stavba dešťové kanalizace (09-10/2015), 50 stran  

 Tomešová, digitalizace kresebné dokumentace a plánů z výzkumu v Dubicku, sezóna 

2016 - celkem 27 listů  

 Tomešová, kresebná dokumentace depotu z katastru Police (štítová spona a  

5 nákrčníků) - př. č. 1/2015 (A 86 728 - 86 733)  

 Kudelová, M., 2018: Nálezová zpráva, Hraniční kámen FL, 239, hranice k.ú. Veleboř 

a k.ú. Bezděkov 

 Průběžné zpracovávání Oznámení + Hlášení z archeologických dohledů, výzkumů, 

detektorových prospekcí a náhodně nalezených artefaktů - pro archiv Archeologického 

ústavu AV ČR Brno (databáze Archeologická mapa ČR), celkem 29 hlášení.  

(Tomešová 22 hlášení, Halama 7 hlášení) 

V rámci ediční a publikační činnosti bylo vydáno celkem 20 vlastních titulů, 1 monografie, 175 

článků a 32 nálezových zpráv a hlášení. 
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3.2 Výstavy  

Celkem 55 (48 v zařízeních VM Šumperk, 7 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.).  

Číselník odpovídá stanovenému obsahu výroční Zprávy o činnosti. 

3.2.1 Autorské z výzkumu  

3.2.1.1 Současné školství v Šumperku 

Výstava dokumentující historii a současnost českého školství v Šumperku. Veřejnosti se představí 

předměty ze sbírkového fondu šumperského muzea a jeho poboček.  

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 15. 2. – 13. 5. 2018 

Návštěvnost:  942/482 osob                                                                                       Tempírová 

3.2.1.2 Evangelíci na Šumpersku a Zábřežsku 

Výstava k 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické, doplněná o sbírkové 

předměty VM Šumperk. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 22. 2. – 22. 4. 2018 

Návštěvnost:  256/121 osob                                                                                Lipenská 

3.2.1.3 Šumpersko v období první republiky 

Výstava k 100. výročí vzniku samostatného československého státu. 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 6. 9. 2018 – 27. 1. 2019 

Návštěvnost:  1 291/449 osob        Kollerová, Janíčková, Müllerová 
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3.2.2 Autorské  

3.2.2.1 Vladimiro Miszak 1969–2017. „Díky, Šumperku“ (přechází z roku 2017)  

Výstava díla šumperského rodáka žijícího v Německu. 

Šumperk, Výstavní síň  

Trvání: 23. 11. 2017 – 28. 1. 2018  

Návštěvnost: 18/4 osob                                                                                Lipenská  

3.2.2.2 Od sběratelství k fotografii (přechází z roku 2017)  

Výstava modelů vláčků ze soukromé sbírky vnuka A. Kašpara M. Horníka, doplněná o sbírkové 

předměty VMŠ. 

Loštice 

Trvání: 25. 11. 2017 – 4. 2. 2018  

Návštěvnost: 99/16 osob                                                                               Janíčková  

3.2.7.3 Velikonoce v lidovém umění 

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Mohelnice 

Trvání: 10. 2. – 15. 4. 2018 

Návštěvnost: 443/3 osob                                              Kudelová 

3.2.2.4 Proměny Mohelnice II. 

Fotografie a pohlednice města Mohelnice ze sbírkového fondu mohelnického muzea. 

Mohelnice 

Trvání: 26. 4. – 8. 7. 2018 

Návštěvnost:  408/55 osob                                                                                Žouželka 

3.2.2.5 Míry a váhy                               

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 26. 4. – 8. 7. 2018                                                                                     

Návštěvnost: 765/382 osob               Janíčková, Kudelová 

3.2.2.6 Pozor, děti, poletíme! 

Výstava modelů letadel doplněná o historii létání na Šumpersku a interaktivními prvky a 

sbírkovými předměty VM. 
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Šumperk, Muzejíčko                   

Trvání: 22. 6. – 7. 10. 2018                    

Návštěvnost: 4 089/834 osob                                                       Drugda, Dvořák 

3.2.2.7 Krtek a jeho kamarádi 

Výstava představující ilustrace Kateřiny Miler, doplněná sbírkovými předměty VM Šumperk. 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 28. 6. – 9. 9. 2018 

Návštěvnost:  2 405/1 029 osob                                                                Müllerová, Dvořák 

3.2.2.8 Historie v kamenech 

Výstava o lichtenštejnských a císařských pamětních kamenech v Jeseníkách a o kněžně Sissi. 

Šumperk, Hollarova galerie                  

Trvání: 12. 7. – 4. 11. 2018                    

Návštěvnost: 462/337 osob                                                               Zmrhalová 

3.2.2.9 Výstava hub 

Tradiční výstava živých hub spojená s mykologickou poradnou. 

Šumperk, předsálí Rytířského sálu                  

Trvání: 13. 9. – 15. 9. 2018                    

Návštěvnost: 547/209 osob                                                               Zmrhalová 

3.2.2.10 Vánoční tradice a zvyky v Evropě 

Výstava tradičních zvyků v evropských zemích. 

Mohelnice 

Trvání: 15. 11. 2018 – 13. 1. 2019 

Návštěvnost: 355/17 osob                                             Janíčková 

3.2.2.11 Sportovní herna 

Interaktivní výstava originálních exponátů z dílny VMŠ. 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 18. 10. – 18. 11. 2018                 

Návštěvnost: 1 319/81 osob                                                                   Drugda 
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3.2.2.12 Betlémy 

Výstava betlémů ze sbírek VMŠ, doplněná zápůjčkami regionálních výrobců betlémů. 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 27. 11. 2018 – 20. 1. 2019 

Návštěvnost: 1 400/229 osob            Kudelová 

Celkem autorských: 15 výstav, návštěvnost: 14 799/4 248 osob. 

3.2.4 Přejatá aktivně 

3.2.4.1 Vánoční ozdoby (přechází z roku 2017) 

Výstava soukromé sbírky sběratelky J. Mrkosové. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 2. 11. 2017 – 4. 2. 2018   

Návštěvnost: 128/26 osob                                                                                          Kudelová 

3.2.4.2 Duhové obrázky I. Šafránkové (přechází z roku 2017) 

V rámci festivalu Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku. 

Šumperk, Rytířský sál    

Trvání: 7. 11. 2017 – 21. 1. 2018 

Návštěvnost: 4/0 osob              Lipenská 

3.2.4.3 Divadlo zrozené z vody aneb loutky 100x jinak (přechází z roku 2017) 

Výstava vietnamských loutek, doplněná sbírkami VM Šumperk a interaktivními prvky. 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 14. 12. 2017 – 18. 3. 2018                                            

Návštěvnost: 1 257/89 osob             Janíčková, Šebestíková 

3.2.4.4 Jak semena putují krajinou 

Zápůjčka z Krkonošského muzea ve Vrchlabí, doplněná o sbírkové předměty VM Šumperk. 

Šumperk, Rytířský sál    

Trvání: 1. 2. – 8. 4. 2018 

Návštěvnost: 247/65 osob           Zmrhalová 
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3.2.4.5 Fyzika hrou 

Interaktivní výstava doplněná sbírkovými předměty a prvky VM Šumperk. 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 27. 3. – 29. 6. 2018                                            

Návštěvnost: 3 077/1 134 osob                Drugda, Šebestíková 

3.2.4.6 Tomáš Pospěch: Šumperák                    

Autorská výstava Tomáše Pospěcha, doplněná sbírkovými předměty VMŠ. 

Šumperk, Rytířský sál    

Trvání: 12. 4. – 24. 6. 2018 

Návštěvnost: 519/404 osob           Lipenská 

3.2.4.7 Až přiletí čáp 

Výstava historických kočárků doplněná o sbírkové předměty VMŠ. 

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 18. 5. – 26. 8. 2018                                            

Návštěvnost: 2 254/1 161 osob            Šebestíková, Müllerová 

3.2.4.8 Pod kůži Marsya 

Výstava, která se věnuje restaurátorské práci a životu ak. malíře F. Sysla, doplněná sbírkovými 

předměty z fondu Muzea Mohelnice. 

Loštice 

Trvání: 26. 5. – 14. 10. 2018                                            

Návštěvnost: 260/57 osob                                             Janíčková 

3.2.4.9 Jiří Brdečka a jeho svět 

V rámci festivalu Město čte knihu ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku. 

Šumperk, Rytířský sál    

Trvání: 1. 11. 2018 – 3. 2. 2019 

Návštěvnost: 266/208 osob              Lipenská 

3.2.4.10 Vánoční ozdoby 

Výstava představující soukromou sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. 

Zábřeh 

Trvání: 5. 12. 2018 – 27. 1. 2019 

Návštěvnost: 385/92 osob             Kudelová 
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Mimo plán 

3.2.4.11 Dolomity (přechází z roku 2017) 

Tvorba pana Ryšavého. 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 15. 11. – 14. 1. 2018   

Návštěvnost: 13/0 osob                                                                                            Jedonek 

3.2.4.12 Josef Pavlíček – Kouzlo fotografie  

Fotografie J. Pavlíčka. 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 4. 1. – 25. 2. 2018   

Návštěvnost: 252/27 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.13 Obrázkování ze šuplíku  

Tvorba E. Karlíkové. 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 24. 1. – 18. 3. 2018   

Návštěvnost: 62/2 osob                                                                                            Jedonek 

3.2.4.14 Stromy a jiné zázraky 

Tvorba O. Zupka. 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 1. 3. – 29. 4. 2018   

Návštěvnost: 102/15 osob                                                                                  Šebestíková 

3.2.4.15 Josef Pavlíček – Kouzlo fotografie  

Fotografie J. Pavlíčka.                     

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 27. 3. – 9. 6. 2018   

Návštěvnost: 37/0 osob                                                                                            Jedonek 
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3.2.4.16 Z Čech až na konec světa  

Tvorba E. Malého. 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 3. 5. – 17. 6. 2018   

Návštěvnost: 354/322 osob                                                                                        Šebestíková 

3.2.4.17 Bradlo – Historie a současnost  

Fotografie od návštěvníků.                             

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 14. 6. – 18. 8. 2018   

Návštěvnost: 112/6 osob                                                                                            Petrášová 

3.2.4.18 Amygdaly  

Tvorba paní Doubravové. 

Šumperk, Galerie mladých 

Trvání: 4. 7. – 29. 8. 2018   

Návštěvnost: 30/5 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.19 Z Čech až na konec světa  

Tvorba E. Malého. 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 23. 8. – 16. 10. 2018   

Návštěvnost: 162/139 osob                                                                                          Petrášová 

3.2.4.20 Energie přírody  

Tvorba J. Pokorného. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 11. 10. – 25. 11. 2018   

Návštěvnost: 80/5 osob                                                                                          Šebestíková 

3.2.4.21 Pradědova zahrádka  

Tvorba P. Kozákové. 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 18. 10. – 4. 1. 2019   

Návštěvnost: 89/20 osob                                                                                            Petrášová 
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3.2.4.22 Korálkové fantazie  

Tvorba R. Fojtlové. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 29. 11. – 3. 2. 2019   

Návštěvnost: 88/15 osob                                                                                          Šebestíková 

Celkem přejatých aktivně: 22 výstav, návštěvnost: 9 778/3 792 osob. 

3.2.6 Zapůjčená      

3.2.6.1 Divoká Evropa a tajemné Borneo  

Autorské fotografie Štěpána Mikulky z jeho cest po Evropě. 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 18. 9. – 28. 10. 2018  

Návštěvnost: 97/28 osob           Zmrhalová 

Mimo plán 

3.2.6.2 Les objektivem lesníků 

Výstava fotografií vybraných ze soutěže Lesů ČR, s. p., Krajského ředitelství Šumperk. 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 8. 11. 2018 – 10. 2. 2019                                 

Návštěvnost: 122/61 osob           Zmrhalová 

Celkem zapůjčených: 2 výstavy, návštěvnost 219/89 osob. 

3.2.7 Putovní vlastní  

3.2.7.1 Za zimních večerů v chalupách (přechází z roku 2017) 

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Zábřeh 

Trvání: 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018 

Návštěvnost: 408/45 osob                                              Kudelová 

 

 



88 

 

3.2.7.2 Keramické betlémy (přechází z roku 2017) 

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Mohelnice 

Trvání: 1. 12. 2017 – 21. 1. 2018 

Návštěvnost: 33/1 osob                                              Kudelová 

3.2.7.3 Hrátky se zvířátky 

Interaktivní výstava ze sbírek VM Šumperk prezentující chov domácích zvířat. 

Loštice 

Trvání: 17. 2. – 20. 5. 2018 

Návštěvnost: 366/56 osob                                                                                     Kudelová 

3.2.7.4 Loutky a maňásci 

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Zábřeh 

Trvání: 23. 3. – 17. 6. 2018 

Návštěvnost: 389/75 osob                                             Janíčková 

3.2.7.5 Cesty k domům 

Archeologická výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Zábřeh 

Trvání: 28. 9. – 25. 11. 2018 

Návštěvnost: 398/35 osob                                             Tomešová 

3.2.7.6 Loutky a maňásci 

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Loštice 

Trvání: 8. 11. 2018 – 17. 2. 2019 

Návštěvnost: 181/21 osob                                             Janíčková 

Mimo plán 
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3.2.7.7 Hrátky se zvířátky 

Interaktivní výstava ze sbírek VMŠ prezentující chov domácích zvířat. 

Zábřeh 

Trvání: 22. 6. – 23. 9. 2018 

Návštěvnost: 767/189 osob                                              Kudelová 

3.2.7.8 Míry a váhy                               

Výstava ze sbírek VM Šumperk. 

Mohelnice 

Trvání: 13. 7. – 21. 10. 2018 

Návštěvnost:  400/127 osob                                                                               Janíčková 

Výstavy instalované mimo Vlastivědné muzeum v Šumperku 

3.2.7.9 Křídla v průběhu času  

Muzeum Letohrad 

24. 1. – 3. 3. 2018 

Návštěvnost: 121/121 osob             Dvořák 

3.2.7.10 Šumperk, inspirující brána Jeseníků  

Praha, Galerie Lapidárium  

30. 5. – 27. 6. 2018 

Návštěvnost:  1 190/1 190 osob  Lipenská 

Mimo plán: 

3.2.7.11 Svět hmyzu  

Muzeum Třineckých železáren a města Třince  

10. 4. – 9. 6. 2018 

Návštěvnost: 85/85 osob               Dvořák                    

3.2.7.12 O včelách a lidech  

Muzeum Blanenska 

12. 4. – 27. 5. 2018 

Návštěvnost: 692/692 osob Kudelová 
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3.2.7.13 O včelách a lidech  

Obec Újezd u Černé Hory  

28. 5. – 4. 6. 2018 

Návštěvnost: 100/100 osob Kudelová 

3.2.7.14 Koupaliště a plovárny  

Veletrh Styl a Kabo. La Manufacture, výstaviště Brno 

17. – 20. 8. 2018 

Návštěvnost: 3 500/3 500 osob Janíčková, Kudelová 

3.2.7.15 Pojďme, děti, budeme si hrát!  

Jihlava 

1. 6. – 16. 9. 2018 

Návštěvnost: 2 227/2 227 osob Drugda 

Putovních vlastních: 8, návštěvnost: 2 942/549 + 7 mimo VM Šumperk, návštěvnost: 7 915. 

Celkem tedy putovních výstav: 15, návštěvnost: 10 857/8 464. 

3.2.8 Putovní zapůjčené  

3.2.8.1 Století 1918 – 2018 v Olomouckém kraji 

Putovní výstava zapůjčena od Olomouckého kraje. 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 1. 9. – 7. 10. 2018   

Návštěvnost: 278/245 osob                                                                                        Šebestíková 

VM Šumperk uspořádalo celkem 55 výstav, návštěvnost: 35 931/16 838. 

3.3. Expozice  

3.3.1 Autorská 

Lubomír Bartoš, zámek Úsov 

Návštěvnost 1 702/1 689 

3.2.2. Podíl na expozici 

 Zápůjčky sbírkových předmětů ve stálých expozicích 
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 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 

Příprava projektové dokumentace nové expozice Jana Eskymo Welzla v Muzeu Zábřeh 

                                                                  Gronychová, Kollerová, Drugda, Jedonek, Lipenská 

Reinstalace expozice Jana Eskymo Welzla byla plánovaná na rok 2018, ovšem vzhledem  

k návrhu, který nastínil umístění expozice do doposud nevyužívaného prostoru půdy, bylo nutné 

prodloužit dobu pro vytvoření projektové dokumentace v souvislosti s nutností větších 

stavebních úprav (ve spolupráci s městem Zábřeh). Realizace se tedy posunula do roku 2019.   

3.3.4 Expozice stávající 

3.2.4.1 Příroda a dějiny severozápadní Moravy, Šumperk 

Návštěvnost: 1 892/455 osob 

3.2.4.2 Z dějin Mohelnicka, Mohelnice 

Návštěvnost: 574/162 osob 

3.3.4.3 Pravěk Mohelnicka  

Návštěvnost 1170/233 osob 

3.3.4.4 Z historie města a okolí, Zábřeh 

Návštěvnost 849/201 osob 

3.3.4.5 Jan Eskymo Welzl, Zábřeh 

Návštěvnost společně s 3.3.4.4. 
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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 295/28 osob 

3.3.4.8 Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 

Návštěvnost 18 990/6 168 osob 

3.3.4.9 Expozice Hádanky pánů z Vlašimi, Úsov  

Návštěvnost 6 571/5 860 osob.  

3.3.4.10 Pohádky na Úsově 

Návštěvnost 11 095/11 095. 

3.3.4.11 Úsov, kolébka lesnického školství 

Návštěvnost společně s 3.3.4.8. 

3.3.4.12 Strašidelný labyrint, Úsov 

Návštěvnost společně s 3.3.4.9. 

3.3.4.13 Putování středověkem, Úsov 

Návštěvnost společně s 3.3.4.9. 

Celkem 13 stávajících expozic s návštěvností 41 436/24 202 a 1 autorská, návštěvnost celkem 

43 138/25 891 osob. 

3.4. Dílny a exkurze           

3.4.2 Autorské 

Autorské dílny 

 Šumperk 

Město čte knihu 

16. 11. (2x) 

Celkem 2 dílny / 22 osob                            Lipenská, Tomešová  
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Betlémy 

11. 12., 12. 12., 18. 12., 19. 12. (3x), 20. 12. (2x), 21. 12. 

Celkem 9 dílen / 230 osob                                   Kudelová  

 Mohelnice          

Velikonoce v lidovém umění 

21. 3., 22. 3. (2x), 23. 3. (2x), 27. 3., 28. 3. (2x) 

Celkem 8 dílen / 128 osob           Kudelová, Třísková, Tomešová 

Vánoční tradice a zvyky v Evropě 

21. 11., 11. 12., 13. 12., 14. 12., 18. 12. (2x)  

Celkem 6 dílen / 102 osob                                   Třísková 

 Loštice  

Od sběratelství k fotografii – profese a zájmy potomků A. Kašpara 

5. 1. (2x) 

Celkem 2 dílny / 42 osob                           Janíčková, Tomešová 

Pod kůží Marsya 

12. 10. (3x) 

Celkem 3 dílny / 33 osob                             Janíčková, Lipenská 

Loutky a maňásci 

13. 12., 14. 12., 21. 12. 

Celkem 3 dílny / 61 osob                                           Janíčková 

 Zábřeh 

Cesty k domům                                       

9. 11., 14. 11. (2x), 26. 11. (3x)                      

Celkem 6 dílen / 109 osob    Tomešová, Janíčková, Dvořák, Lipenská 

Vánoční ozdoby  

13. 12. (2x), 14. 12., 19. 12.  

Celkem 4 dílny / 81 osob                                Kudelová, Dvořák 
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Celkem proběhlo 43 dílen s návštěvností 808 osob. 

Komentované prohlídky: 

 Šumperk 

Současné školství v Šumperku 

13. 3. 

Celkem 1 prohlídka / 12 osob                             Tempírová 

Evangelíci na Šumpersku 

7. 4., 10. 4., 17. 4. (2x) 

Celkem 4 prohlídky / 52 osob                 Lipenská 

Šumpersko v období první republiky (1918–1938)  

2. 10., 9. 10., 15. 10. (2x), 16. 10., 17. 10., 24. 10. (5x), 1. 11., 5. 11., 7. 11., 28. 11., 4. 12., 

14. 12., 21. 12., 

Celkem 18 prohlídek / 375 osob       Kollerová, Lipenská, Müllerová                                    

Míry a váhy 

15. 5., 16. 5. (2x), 28. 5., 29. 5., 31. 5., 1. 6., 15. 6. (2x), 21. 6., 26. 6. (3x), 28. 6. 

Celkem 14 prohlídek / 233 osob                             Janíčková 

Stálá expozice – Moje město Šumperk 

24. 10. 

Celkem 1 prohlídka / 30 osob                 Tempírová 

Jiří Brdečka a jeho svět 

2. 11., 16. 11. 

Celkem 2 prohlídky / 32 osob                        Lipenská 

Stálá expozice 

31. 1., 5. 4. (2x), 6. 6., 20. 6., 25. 9. 

Celkem 6 prohlídek / 148 osob          Krellerová 

Komentované prohlídky pro děti v Muzejíčku 
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Betlémy 

19. 12., 21. 12. 

Celkem 2 prohlídky / 33 osob            Kudelová  

Divadlo zrozené z vody 

20. 2., 27. 2., 15. 3. 

Celkem 3 prohlídky / 34 osob          Krellerová 

Fyzika hrou 

4. 4., 6. 4. (3x), 10. 4., 19. 4. (2x), 25. 4. 26. 4. (3x), 17. 5., 22. 5. (2x), 23. 5., 30. 5. (2x),    

31. 5., 6. 6., 12. 6., 14. 6. (2x), 15. 6. (2x), 19. 6., 22. 6., 26. 6. (2x) 

Celkem 28 prohlídek / 528 osob          Krellerová 

Pozor, děti, poletíme 

27. 6., 25, 9, 2. 10.  

Celkem 3 prohlídky, 75 osob        Krellerová 

Podzimní herna 

23. 10, 24. 10., 1. 11. (2x), 2. 11, 6. 11. (2x), 8. 11. (2x), 9. 11. (2x), 13. 11. (2x), 15. 11.,    

16. 11. (2x)  

Celkem 16 prohlídek / 275 osob       Krellerová 

 Mohelnice  

Velikonoce v lidovém umění                                                                                                                                 

14. 3., 16. 3. (2x), 21. 3., 27. 3. (2x), 28. 3.                       

Celkem 7 prohlídek / 162 osob Kudelová, Žouželka                                                                                                                                  

Proměny Mohelnice II.               

26. 5., 6. 6., 8. 6., 14. 6., 20. 6.                                                        

Celkem 5 prohlídek / 74 osob                   Žouželka 

Míry a váhy                                            

9. 8., 14. 9. (2x), 20. 9., 27. 9., 3. 10., 12. 10. (2x), 16. 10., 18. 10.                                        

Celkem 10 prohlídek / 159 osob                              Žouželka  
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Vánoční tradice a zvyky v Evropě 

5. 12., 11. 12., 14. 12., 19. 12. (4 prohlídky Třísková) 

12. 12., 21. 12. (2x) (3 prohlídky Žouželka)  

Celkem 7 prohlídek / 122 osob              Třísková, Žouželka                                                                                                          

Z dějin Mohelnicka 

7. 2., 17. 5.                                       

Celkem 2 prohlídky / 57 osob                              Žouželka     

Expozice Pravěk Mohelnicka                                             

13. 2., 17. 2., 20. 2., 21. 2., 17. 4., 17. 5., 29. 5., 20. 9., 4. 10. (9x) 

Celkem 9 prohlídek / 177 osob                              Žouželka 

Expozice Pravěk Mohelnicka 

24. 10., 4. 12. 

Celkem 2 prohlídky / 28 osob                  Halama 

Expozice Pravěk Mohelnicka         

30. 11. 

Celkem 1 prohlídka / 17 osob           Tomešová  

 Zábřeh 

Cesty k domům         

24. 10., 31. 10., 9. 11., 14. 11. (2x), 26. 11. (3x) 

Celkem 8 prohlídek / 136 osob         Tomešová                                                                                                                                                   

Celkem proběhlo 149 komentovaných prohlídek s návštěvností 2 759 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 ostatní kulturně výchovné akce jako např. 

soutěže, přehlídky, exkurze mimo muzeum, muzejní noc, atd.  
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3.5 Přednášky 

3.5.1 Autorské z uzavřeného výzkumu 

Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915 

Termín: 6. 2. 

Šumperk, 34/4  osob                                                 Doubravský 

Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915 

Termín: 8. 2. 

Mohelnice, 26/0  osob                                     Doubravský 

Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915 

Termín: 14. 2. 

Zábřeh, 14/3  osob                                                Doubravský 

Jak se vodí Jidáš? Velikonoční obyčeje v současnosti – pro školy 

Termíny: 14. 3., 16. 3., 21. 3. a 27. 3., celkem 6x  

Mohelnice, celkem 131 (23 + 27 + 28 + 53)/0 osob        Kudelová 

Evangelíci na Šumpersku  

Termín: 20. 3. 

Šumperk, 32/10                                                           Lipenská 

Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915 

Termín: 20. 3. 

KD Postřelmov, 15/15 osob                                                           Doubravský 

Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915 

Termín: 21. 3. 

Knihovna Libina, 7/7 osob                                                           Doubravský 

Jak se vodí Jidáš? Velikonoční obyčeje v současnosti  

Termíny: 22. 3.  

Mohelnice, 7/0  osob                                                                         Kudelová 
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Třiadevadesátníci na ruské a italské frontě v roce 1915 

Termín: 7. 4. 

Rohle, 13/13 osob                                                                      Doubravský 

Meziválečné Šumpersko na dobových fotografiích  

Termín: 16. 10.  

Šumperk, 31/4 osob            Kollerová 

Obytné stavby v pravěku 

Termín: 21. 11. 

Zábřeh, 7/0 osob                      Tomešová 

Severomoraváci za Velké války. Vojáci skomírající monarchie 1916–1918 

Termín: 27. 11. 

Šumperk, 38/7  osob                                                Doubravský 

Severomoraváci za Velké války. Vojáci skomírající monarchie 1916–1918 

Termín: 11. 12. 

Mohelnice, 17/0  osob                                     Doubravský 

Severomoraváci za Velké války. Vojáci skomírající monarchie 1916–1918 

Termín: 12. 12. 

Zábřeh, 6/0  osob                                                Doubravský 

100. výročí republiky a ukončení 1. světové války     

Termín: 24. 10. 

Sociální služby pro seniory Šumperk, 40/40 osob                                       Doubravský 

3.5.2 Autorské 

Prof. Jan Havelka a Adolf Kašpar  

Termín: 10. 1. 

Loštice, 33/0  osob                                                    Janíčková 

Antonín Brus z Mohelnice (1518 Mohelnice – 1580 Praha) 

Termín: 13. 3. 

Mohelnice, 53/0  osob                                         Žouželka 
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Život v obci Kamenná v 20. stol. 

Termín: 17. 3. 

Kamenná, 80/80  osob                                                   Petrášová 

Vycházka za mechorosty a lišejníky CHKO Jeseníky  

Termín: 28. 4. 

Šumperk, 23/23  osob                                                   Zmrhalová 

Růžena Svobodová (1868 – 1920) a Jan E. Welzl (1848 – 1948) 

Termín: 2. a 4. 5. 

Zábřeh, 53/0  osob                                                              Tempírová 

Vznik první Československé republiky a Mohelnicko  

Termín: 16. 5. 

Mohelnice, 48/0  osob                                         Žouželka 

Archeologie na Úsovsku a stručná historie hradu  

Termín: 3. 7. 

Úsov, započítáno v návštěvnosti                                      Tomešová 

Setkání s Růženou Svobodovou 

Termín: 15. 9. 

Kosov, 30/30  osob                                                              Tempírová 

Stavební historie domu Pod Podloubím v Zábřeze (Dny evropského dědictví) 

Termín: 15. 9. 

Zábřeh, 18/18 osob              Lipenská 

Šumperk v srpnu 1968 

Termín: 16. 9. 

Šumperk, 32/32 osob                                   Lipenská 

Meziválečná architektura v Šumperku 

Termín: 25. 9. 

Šumperk, 28/8  osob                                                      Müllerová 
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Osmičková výročí Jana Eskymo Welzla  

Termín: 26. 9.  

Zábřeh, 13/0 osob         Kollerová, Strouhal 

Letecké modelářství v průběhu času 

Termín: 2. 10. 

Šumperk, 6/0  osob                                                        Dvořák 

Publikační činnost Vlastivědného muzea v Šumperku  

Termín: 2. 10. 

Rovensko, 30/30 osob                                                                                      Müllerová 

Situace na Zábřežsku během I. světové války a vznik ČSR  

Termín: 14. 10. 

Zábřeh, 21/0  osob                                                      Tempírová 

Meziválečná architektura v Šumperku  

Termín: 22. 10. 

Šumperk, 25/25  osob                                                                                                  Müllerová 

Mohelnicko v době první Československé republiky (1918–1938) 

Termín: 23. 10. a 20. 11. 

Mohelnice, 72/0  osob                                                   Žouželka 

Život v meziválečném období v Lošticích  

Termín: 24. 10.  

Loštice, 33/0  osob                                                               Janíčková 

Únor 1948 

Termín: 1. 11. a 15. 11. 

Mohelnice, celkem 47/0  osob                                        Žouželka 

Celkem 40 přednášek, návštěvnost: 1 063/430. 
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3.5.2.1 Autorské na vernisážích 

Současné školství v Šumperku 

Termín 15.2. 

Šumperk, 120/120         Gronychová 

Současné školství v Šumperku 

Termín 15.2. 

Šumperk, 120/120            Tempírová 

Evangelíci na Šumpersku 

Termín: 22. 2. 

Šumperk, 100/100 osob              Lipenská 

Tomáš Pospěch: Šumperák 

Termín: 12. 4. 

Šumperk, 60/60 osob           Lipenská, Pospěch 

Míry a váhy 

Termín: 26. 4. 

Šumperk, 20/20 osob                                                    Janíčková 

Proměny Mohelnice 

Termín: 26. 4. 

Šumperk, 45/45 osob                                                    Žouželka 

Pod kůží Marsya 

Termín: 26. 5. 

Loštice, 40/40 osob                                                    Janíčková 

Šumperk, inspirující brána Jeseníků 

Termín: 30. 5. 

Praha, Galerie Lapidárium, 80/80 osob                                 Lipenská 

Šumperk, inspirující brána Jeseníků 

Termín: 30. 5. 

Praha, Galerie Lapidárium, 80/80 osob      Gronychová 
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Šumpersko v období první republiky (1918–1938) 

Termín: 6. 9.  

Šumperk, 150/150 osob                Kollerová 

Proslov při odhalování pamětní desky J. Nováka 

Termín: 21. 10. 

Moravičany, 100/100  osob              Halama 

Jiří Brdečka a jeho svět 

Termín: 1. 11. 

Šumperk, 80/80 osob                 Lipenská, Brdečková 

Vánoční zvyky a tradice v Evropě  

Termín: 15. 11. 

Mohelnice, 14/14 osob                                                            Janíčková 

Celkem 13 přednášek, návštěvnost: 1009/1009. 

3.6. Kulturně-výchovná činnost realizovaná externisty 

3.6.3. Přednášky 

Vznik vesmíru a země, Monika Orvošová 

Termín: 6. 2.  

Šumperk, 42/42 osob  Zmrhalová 

Relikty a endemity, Barbora Kyzeková 

Termín: 6. 2.  

Šumperk, 42/42 osob Zmrhalová 

Globální problémy životního prostředí, odpady, Leonard Ambróz 

Termín: 6. 2.  

Šumperk, 42/42 osob                                                                                                   Zmrhalová 
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Květena Krkonoš. Podobnosti a odlišnosti v květeně Krkonoš a Jeseníků, manželé 

Harčarikovi, Krkonošské muzeum 

Termín: 13. 3.  

Šumperk, 24/5 osob                                                                                                     Zmrhalová 

Martina Mertová: Šumperák                       

Termín: 29. 5.  

Šumperk, 20/6 osob  Lipenská 

Tomáš Pospěch: Šumperák                                                                                                                      

Termín: 20. 6.  

Šumperk, 3/3 osob  Lipenská 

Příběh Tizianova obrazu, Anežka Dočekalová 

Termín: 4. 10.  

Loštice, 22/0 osob  Janíčková 

Hledání divočiny aneb za divočinou v ČR i na daleké Borneo a na Kamčatku, Štěpán 

Mikulka, Lukáš Kovár 

Termín: 23. 10.  

Šumperk, 24/1 osob                                                                                                     Zmrhalová 

Lichtenštejnské jubilejní památníky a hraniční kameny, 30. října 2018, Matouš Jirák  

Termín: 30. 10.  

Šumperk: 48/2 osob                                                                                                   Zmrhalová 

Celkem 9 přednášek, návštěvnost: 267/59. 

3.6.5. Jiné  

Jarňáky s maňásky 

Termín: 8. – 9. 3. 

Šumperk, 233/233 osob       

Skrytá paměť Moravy 

Termín: 14. 3.  

Šumperk, 14/14 osob                  
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Velikonoce v Lošticích 

Termín: 28. 3.  

Loštice, 53/0 osob                                    

Velikonoce v Šumperku 

Termín: 29. 3.  

Šumperk, 255/22 osob  

Pálení čarodějnic 

Termín: 29. 4.  

Šumperk, 532/100 osob 

Soutěž O poklad paní Magdaleny 

Termín: 10. 5.  

Zábřeh, 30/30 osob 

Pohádkový den 

Termín: 12. 5.  

Úsov, návštěvnost společně s 3.3.4.8. 

Muzejní noc v šumperském muzeu 

Termín: 18. 5.  

Šumperk, 313/69 osob 

Šumperský hafan 2018 

Termín: 27. 5.  

Šumperk, 420/95 osob 

Muzejní noc v Lošticích 

Termín: 1. 6.  

Loštice, 62/62 osob                                    

Karel IV. 

Termín: 14. 6.  

Úsov, 569/569 osob 

Hrátky se zvířátky 

Termín: 22. 6.  

Zábřeh, 35/0 osob                                                      
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Muzejní noc v mohelnickém muzeu 

Termín: 29. 6. 2018  

Mohelnice, 42/0 osob       

Pohádkový den 

Termín: 21. 7.  

Úsov, návštěvnost společně s 3.3.4.8. 

Prázdninový den 

Termín: 26. 7. 2018  

Šumperk, 258/19 osob       

Komentovaná prohlídka městem  

Termín: 13. 9. 

Šumperk, 50/50 osob                                                                                  

Bílá paní 

Termín: 29. 9.  

Úsov, 962/327 osob 

Mezinárodní den archeologie  

Termín: 19. 10.  

Zábřeh, 65/0  osob                   

Toulky zábřežskou minulostí 

Termín: 23. 10.  

Zábřeh, 33/33 osob                     

Halloween 

Termín: 27. 10.  

Úsov, 1 251/427 osob 

Zámecké chrtění 

Termín: 4. 11.  

Úsov, 87/87 osob 

Mikulášský den 

Termín: 6. 12.  

Šumperk, 105/17 osob 
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Adventní večer v muzeu - autorské čtení 

Termín: 7. 12. 2018 

Mohelnice, 56/0 osob 

Chrti v nouzi 

Termín: 26. 12.  

Šumperk, 72/72 osob 

Celkem 24 akcí, návštěvnost: 5 497/2 226.  

Spolupořadatel: 

Být ženou 

Termín: 26. 5. 

Šumperk, 165/165 osob 

Slavnosti města Šumperka 

Termín: 31. 5. – 1. 6. 

Šumperk, 2 000/2 000 osob 

Fortex 

Termín: 15. 6. 

Šumperk, 600/600 osob 

Queen revival 

Termín: 14. 7. 

Šumperk, 300/300 osob 

Folklorní festival 

Termín: 17. – 19. 8. 

Šumperk, 2 500/2 500 osob 

Revival  

Termín: 24. 8. 

Šumperk, 1 000/1 000 osob 

Celkem se organizace podílela na pořádání 6 akcí s návštěvností 6 565 osob. 
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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 57 sbírek 

 Sbírka šumperského muzea, podsbírka historická: celkem 30 ks       Müllerová 

 Sbírka Lovecko-lesnického muzea, podsbírka historická: celkem 27 ks          Kudelová 

Zveřejnění sbírek v digitální podobě 360° rotujících objektů – celkem 101 ks 

Sbírka šumperského muzea  

 podsbírka historická – 42 sbírkových předmětů                                                                 

           Kollerová, Kudelová, Lipenská, Müllerová 

Sbírka zábřežského muzea – 16 sbírkových předmětů      Kudelová, Lipenská, Tempírová 

Sbírka Havelkova muzea – 5 sbírkových předmětů           Janíčková 

Sbírka mohelnického muzea               

 podsbírka historická – 15 sbírkových předmětů             Janíčková 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea  

 podsbírka historická – 3 sbírkové předměty           Kudelová 

 podsbírka botanická  - 5 sbírkových předmětů       Zmrhalová 

 podsbírka zoologická – 15 sbírkových předmětů             Dvořák 

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, 

fotografie z vernisáží a akcí, informace o otevírací době a další rovněž vkládány na 

facebookový profil muzea (https://www.facebook.com/VMvSumperku/). 

Nově jsou na facebookový profil vkládány tematické články s fotografiemi – Historické okénko 

a Archeologické okénko. 

Lipenská, K., 2018: Jak šel čas s… evangelickým kostelem v Šumperku  

5. března, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1711821935507775 

 

http://muzeum-sumperk.cz/
https://www.facebook.com/VMvSumperku/
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Kollerová, M. – Janíčková, P., 2018: Tomáš Garrigue Masaryk  

7. března, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1714288345261134 

Kollerová, M., 2018: Dům č. 16 na nám. Míru v Šumperku 

19. března, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1727529330603702 

Tempírová, D., 2018: Je portrét J. A. Komenského v muzejních sbírkách dílem Václava 

Hollara? 

27. března, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1736128293077139 

Lipenská, K., 2018: Šumperák: rodinný dům, který vyvolal senzaci 

27. dubna, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1767347653288536 

Kollerová, M., 2018: Kde bývala v Šumperku šatlava? 

4. června, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1804909959532305 

Lipenská, K. – Janíčková, P., 2018: Šumperk v srpnu 1968: před 50 lety vjely do 

šumperských ulic polské tanky 

20. srpna, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1923837287639571 

Lipenská, K. - Janíčková, P., 2018: Šumperk v srpnu 1968: před 50 lety vjely do šumperských 

ulic polské tanky 

25. září, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1968764976480135 

Halama, J., 2018: Vzpomínáte na letošní jarní vichřici, která nadělala v Jeseníkách tolik 

polomů? 

25. září, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1968764976480135 

Kollerová, M., 2018: Horní část Slovanské ulice v meziválečném období 

20. listopadu, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2047046441985321 

Kollerová, M., 2018: Procházka po Točáku I. 

10. prosince, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2075244129165552 

3.7.2 Ostatní internetové stránky 

Zveřejnění sbírek na stránkách e-Sbírky - za rok 2018 celkem 108 sbírkových předmětů 

Sbírka šumperského muzea  

https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1714288345261134
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1727529330603702
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1736128293077139
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1767347653288536
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1804909959532305
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1968764976480135
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/1968764976480135
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2047046441985321
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2075244129165552
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 podsbírka historická – 49 sb. předmětů  

Sbírka zábřežského muzea – 16 sbírkových předmětů 

Sbírka Havelkova muzea – 5 sbírkových předmětů  

Sbírka mohelnického muzea  

 podsbírka historická – 15 sb. předmětů 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea  

 podsbírka historická – 3 sbírkové předměty 

 podsbírka botanická  - 5 sbírkových předmětů  

 podsbírka zoologická – 15 sbírkových předmětů 

V rámci placené propagace vkládání informací na server www.atlasceska.cz.    

Pravidelné vkládání anotací a článků (zdarma) na webové servery www.infosumperk.cz, 

www.sumpersky.rej.cz, www.akce.sumpersko.net a také na stránky a facebookový profil 

Olomouckého kraje. 

Šumpersko.net 

I v roce 2018 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. 

18. ledna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzeum-Sumperk-oslovuje-letecke-modelare-

11541/clanek/Kultura 

24. ledna, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Severomoravaci-za-Velke-valky-

11572/clanek/Historie 

3. února, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzeum-predstavi-soucasne-skolstvi-v-

Sumperku-11619/clanek/Kultura 

6. února, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-se-vydava-po-stopach-

evangeliku-11629/clanek/Kultura 

16. února, http://sumpersko.net/fotogalerie/Muzeum-predstavuje-soucasne-skolstvi-v-

Sumperku-I--1664#obsah 

1. března, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-prednasku-s-

vychazkou-11729/clanek/Zpravodajstvi 

5. března, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-pripravilo-program-na-

jarni-prazdniny-11743/clanek/Zpravodajstvi 
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16. března, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-velikonocni-akci-

11800/clanek/Zajimavosti 

6. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Projekt-sumperaku-se-zrodil-v-atelieru-

sumperskeho-projektanta-Josefa-Vanka-11878/clanek/Publicisti 

9. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Odhodte-predsudky-vuci-fyzice-11891/clanek 

13. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Naivni-malir-Libor-Vojkuvka-vstoupil-do-

krajske-dvorany-slavy-11911/clanek 

19. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/V-sumperskem-muzeu-pripravuji-oslavy-

paleni-carodejnic-11931/clanek/Kultura 

2. května, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Ochutnavka-tradicnich-jidel-EU-bude-soucasti-

Sumperske-muzejni-noci-11981/clanek/Zpravodajstvi 

9. května, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-2018-

12009/clanek/Zpravodajstvi 

20. května, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pod-kuzi-Marsya-12048/clanek/Historie 

25. května, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-2018-se-kona-v-nedeli-27-

kvetna-12074/clanek/Zpravodajstvi 

29. května, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/SOUTEZ-Hafan-Sympatak-2018-

12089/clanek/Zpravodajstvi 

2. června, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/HAFAN-SYMPATAK-2018-se-jmenuje-

ATREJU-12108/clanek/Publicistika 

4. června, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersti-umelci-vystavuji-v-Praze-

12116/clanek/Zpravodajstvi 

2. července, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-nabizi-zvyhodnene-

prazdninove-vstupne-12223/clanek/Zpravodajstvi 

7. července, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Na-Usove-se-muzete-nekterych-exponatu-

dotykat-12241/clanek/Zpravodajstvi 

13. července, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Prazdninovy-den-s-pohadkou-na-Usove-

12262/clanek/Kultura 

17. července, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Prazdninovy-den-v-Pavlinine-dvore-

12278/clanek/Zpravodajstvi 

16. srpna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersko-v-obdobi-prvni-republiky-1918-

1938--12393/clanek/Kultura 

21. srpna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Letosni-Dny-evropskeho-dedictvi-v-

Sumperku-zvou-na-atraktivni-program-12413/clanek/Zpravodajstvi 
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https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Ochutnavka-tradicnich-jidel-EU-bude-soucasti-Sumperske-muzejni-noci-11981/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-2018-12009/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-2018-12009/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pod-kuzi-Marsya-12048/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-2018-se-kona-v-nedeli-27-kvetna-12074/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-2018-se-kona-v-nedeli-27-kvetna-12074/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/SOUTEZ-Hafan-Sympatak-2018-12089/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/SOUTEZ-Hafan-Sympatak-2018-12089/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-nabizi-zvyhodnene-prazdninove-vstupne-12223/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-nabizi-zvyhodnene-prazdninove-vstupne-12223/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Na-Usove-se-muzete-nekterych-exponatu-dotykat-12241/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Na-Usove-se-muzete-nekterych-exponatu-dotykat-12241/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Prazdninovy-den-s-pohadkou-na-Usove-12262/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Prazdninovy-den-s-pohadkou-na-Usove-12262/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Prazdninovy-den-v-Pavlinine-dvore-12278/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Prazdninovy-den-v-Pavlinine-dvore-12278/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Letosni-Dny-evropskeho-dedictvi-v-Sumperku-zvou-na-atraktivni-program-12413/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Letosni-Dny-evropskeho-dedictvi-v-Sumperku-zvou-na-atraktivni-program-12413/clanek/Zpravodajstvi
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4. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-pripravuje-tradicni-vystavu-

hub-12475/clanek/Zpravodajstvi 

14. září, https://www.sumpersko.net/fotogalerie/Devatenacta-vystava-hub-v-Sumperku-1726 

16. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersko-v-obdobi-prvni-republiky-1918-

1938--12521/clanek/Historie 

17. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Strategie-pri-sberu-hub-pro-sumperskou-

vystavu-se-osvedcila-12525/clanek/Zpravodajstvi 

25. září, https://sumpersko.net/fotogalerie/Sumpersko-v-obdobi-prvni-republiky-1918-1938--

1730#obsah 

15. října, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Prijdte-si-do-zabrezskeho-muzea-vyzkouset-

jaky-byl-zivot-v-praveku-12648/clanek/Kultura 

22. října, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Halloween-a-zamecka-strasidla-na-Usove-

12679/clanek/Zajimavosti 

6. listopadu, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Jiri-Brdecka-a-jeho-svet-

12749/clanek/Kultura 

7. prosince, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sbirka-Betlemu-v-sumperskem-muzeu-

12885/clanek/Historie 

Ostatní informační servery včetně rádií a TV  

1. ledna. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071001/ 

2. ledna, http://sumpersky.rej.cz/clanky/divadlo-zrozene-z-vody/ 

10. ledna, http://sumpersky.rej.cz/clanky/fotograf--ktery-miloval-sumperk/ 

22. ledna, https://www.youtube.com/watch?v=lvPwJ_yBYho&feature=youtu.be 

14. února, http://sumpersky.rej.cz/clanky/muzeum-mapuje-stav-skolstvi-v-sumperku/ 

16. února, http://www.tvmorava.cz/clanek/3639/krasne_v_kraji_-_losticke_pohary 

21. února, http://sumpersky.rej.cz/clanky/vystava-sleduje-stopy-evangeliku/ 

3. března, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3987356 

4. března, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-

kamera/218562221500009/video/604622 

10. března, http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/tipy-a-

inspirace/vystava-%7C-po-stopach-evangeliku/4335/ 

20. března, http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-

rano/418236100071029/video/608232 
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https://www.youtube.com/watch?v=lvPwJ_yBYho&feature=youtu.be
http://sumpersky.rej.cz/clanky/muzeum-mapuje-stav-skolstvi-v-sumperku/
http://www.tvmorava.cz/clanek/3639/krasne_v_kraji_-_losticke_pohary
http://sumpersky.rej.cz/clanky/vystava-sleduje-stopy-evangeliku/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3987356
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/218562221500009/video/604622
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29. března, https://www.sumperk.info/zpravodajstvi/kultura/odhodte-predsudky-vuci-fyzice-

a-prijdte-si-s-ni-pohrat-do-muzea-3928/ 

30. března, http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/901-velikonoce-v-lidovem-umeni 

13. dubna, http://www.tvmorava.cz/clanek/3812/nas_kraj_-_16._tyden_2018 

13. dubna, http://www.5plus2.cz/?e=VD-SUMPERK&d=13.04.2018#strana=4 

16. dubna, https://www.youtube.com/watch?v=mQqNCPVxTAU 

16. dubna, http://www.5plus2.cz/?e=VD-SUMPERK&d=13.04.2018#strana=4 

17. dubna, https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_novinky/7431/dokumenty/mok-

201804.pdf 

1. května, http://www.moravskysenior.cz/wp-content/uploads/2018/05/Moravsky-

senior_5_2018.pdf 

5. května, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-

tamtam/218553110030018/obsah/617899-hratky-se-zviratky 

8. května, https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/sumperk-vlastivedne-muzeum-sumperak-

domy-vystava-fotografii.A180417_395933_olomouc-zpravy_stk 

12. května, http://decko.ceskatelevize.cz/tamtam 

18. května, https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_novinky/7431/dokumenty/olomoucky-

kraj-kveten-final.pdf 

23. května, http://sumpersky.rej.cz/clanky/kolik-vazi-lot--muzeum-zve-na-vystavu-miry-a-

vahy/ 

1. června, http://www.moravskysenior.cz/wp-content/uploads/2018/06/Moravsky-senior-

06_web.pdf 

2. června, https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_novinky/7431/dokumenty/olomoucky-

kraj-kveten-final.pdf 

4. července, http://sumpersky.rej.cz/clanky/muzejicko-laka-deti-na-letadla/ 

11. července, http://sumpersky.rej.cz/clanky/o-prazdninach-pobavi-krtek-a-jeho-kamaradi/ 

13. července, http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/969-mohelnicke-muzeum-zve-na-dalsi-

vystavu 

18. července, http://sumpersky.rej.cz/clanky/oslavy-v-usove-si-uziji-hlavne-deti/ 

1. srpna, http://sumpersky.rej.cz/clanky/vystava-odpovida-na-otazku--zda-sissi-pobyvala-v-

jesenikach/ 

5. září, http://sumpersky.rej.cz/clanky/vystava-ukazuje-sumpersko-pred-100-lety/ 

https://www.sumperk.info/zpravodajstvi/kultura/odhodte-predsudky-vuci-fyzice-a-prijdte-si-s-ni-pohrat-do-muzea-3928/
https://www.sumperk.info/zpravodajstvi/kultura/odhodte-predsudky-vuci-fyzice-a-prijdte-si-s-ni-pohrat-do-muzea-3928/
http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/901-velikonoce-v-lidovem-umeni
http://www.tvmorava.cz/clanek/3812/nas_kraj_-_16._tyden_2018
http://www.5plus2.cz/?e=VD-SUMPERK&d=13.04.2018#strana=4
http://www.5plus2.cz/?e=VD-SUMPERK&d=13.04.2018#strana=4
https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_novinky/7431/dokumenty/mok-201804.pdf
https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_novinky/7431/dokumenty/mok-201804.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/218553110030018/obsah/617899-hratky-se-zviratky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/218553110030018/obsah/617899-hratky-se-zviratky
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/sumperk-vlastivedne-muzeum-sumperak-domy-vystava-fotografii.A180417_395933_olomouc-zpravy_stk
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/sumperk-vlastivedne-muzeum-sumperak-domy-vystava-fotografii.A180417_395933_olomouc-zpravy_stk
http://decko.ceskatelevize.cz/tamtam
https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_novinky/7431/dokumenty/olomoucky-kraj-kveten-final.pdf
https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_novinky/7431/dokumenty/olomoucky-kraj-kveten-final.pdf
http://sumpersky.rej.cz/clanky/kolik-vazi-lot--muzeum-zve-na-vystavu-miry-a-vahy/
http://sumpersky.rej.cz/clanky/kolik-vazi-lot--muzeum-zve-na-vystavu-miry-a-vahy/
http://sumpersky.rej.cz/clanky/muzejicko-laka-deti-na-letadla/
http://sumpersky.rej.cz/clanky/o-prazdninach-pobavi-krtek-a-jeho-kamaradi/
http://sumpersky.rej.cz/clanky/oslavy-v-usove-si-uziji-hlavne-deti/
http://sumpersky.rej.cz/clanky/vystava-ukazuje-sumpersko-pred-100-lety/
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11. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Divoka-Evropa-tajemne-Borneo-

12502/clanek/Kultura 

19. září, https://magazin.aktualne.cz/cestovani/foto-tady-zil-eskymacky-nacelnik-a-predloha-

cimrmana-zabrezs/r~bd62ece8bbe611e895620cc47ab5f122/?redirected=1537763771 

27. října, http://mohelnickatelevize.cz/100-let-republiky 

3. listopadu, https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vite-jak-se-mlela-mouka-v-praveku-

zkuste-to-v-zabrezskem-muzeu-20181103.html 

29. listopadu, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10805121298-

gejzir/218562235000029/obsah/660269-jan-eskymo-welzl 

4 Ostatní činnost  

4.1 Posudky 

 odborná vyjádření k plánovaným stavebním činnostem a ke stavebním akcím, kde již 

proběhl archeologický dohled či záchranný výzkum VM: 3 vyjádření po provedení 

dohledu                  Halama 

 odborná vyjádření k plánovaným stavebním činnostem a ke stavebním akcím, kde již 

proběhl archeologický dohled či záchranný výzkum VM: 18 vyjádření  

                      Tomešová 

Celkem vydáno 21 posudků. 

4.3 Členství v komisích  

 Člen senátu AMG a předseda krajské sekce AMG    Gronychová 

 Česká botanická společnost         Zmrhalová 

 Bryologická sekce ČBS            Zmrhalová 

 Komise pro tradiční lidovou kulturu v Olomouckém kraji       Kudelová 

 Středomoravská archeologická komise                Halama, Tomešová 

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 

https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Divoka-Evropa-tajemne-Borneo-12502/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Divoka-Evropa-tajemne-Borneo-12502/clanek/Kultura
https://magazin.aktualne.cz/cestovani/foto-tady-zil-eskymacky-nacelnik-a-predloha-cimrmana-zabrezs/r~bd62ece8bbe611e895620cc47ab5f122/?redirected=1537763771
https://magazin.aktualne.cz/cestovani/foto-tady-zil-eskymacky-nacelnik-a-predloha-cimrmana-zabrezs/r~bd62ece8bbe611e895620cc47ab5f122/?redirected=1537763771
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vite-jak-se-mlela-mouka-v-praveku-zkuste-to-v-zabrezskem-muzeu-20181103.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/vite-jak-se-mlela-mouka-v-praveku-zkuste-to-v-zabrezskem-muzeu-20181103.html
http://www.muzuem-sumperk.cz/
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www.sumpersko.net, www.rej.cz, www.atlasceska.cz 

www.emuzeum.cz, www.ceskatelevize.cz                     

4.5 Výuka 

 Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové – odborná konzultace v terénu studentce 

oboru Systematická biologie a ekologie, 25. 8. 2018                            Zmrhalová 

 Vedení praxe studenta archeologie UP v Olomouci (25 hodin)      Tomešová 

 Konzultace diplomové práce studenta archeologie UP v Olomouci     Tomešová  

 Vedení praxe: 2 studentky 1. ročníku oboru Teorie a dějiny umění Filozofická fakulta 

UP Olomouc 18. 6. – 29. 6. 2018             Kudelová 

 

 Vedení praxe: studentka 1. ročníku oboru Teorie a dějiny umění Filozofická fakulta 

UP Olomouc 13. 8. – 24. 8. 2018                                   Kudelová 

4.6 Počet badatelských návštěv - 19 

Sbírka šumperského muzea 

 podsbírka historická: 14 badatelů 

Sbírka mohelnického muzea 

 podsbírka archeologická: 3 badatelé 

Sbírka zábřežského muzea: 2 badatelé 

Celkem 19 badatelských návštěv. 

4.7 Služby dle zákona 122 – bezplatné 

Licenční smlouvy: 138 sbírkových předmětů (212 ks věcí movitých) a 52 fotografií 

z fotoarchivu VM. 

Badatelské dotazy ze sbírek: 123 

Sbírka šumperského muzea 

 podsbírka historická: celkem 45 služeb (Kollerová 19, Lipenská 10, Filipová 8, 

Kudelová 3, Müllerová 3, Janíčková 2) 

 podsbírka archeologická: 2 služby Halama 

 podsbírka botanická: 20 služeb Zmrhalová 
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 podsbírka geologická: 5 služeb Dvořák 

 podsbírka zoologická: 4 služby Dvořák 

Sbírka mohelnického muzea 

 podsbírka archeologická: 6 služeb Halama, 5 služeb Tomešová 

 podsbírka historická: 5 služeb Janíčková 

Sbírka zábřežského muzea: 21 služeb Tempírová 

Sbírka PAK v Lošticích: 2 služby Janíčková 

Havelkovo muzeum: 5 služeb Janíčková 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea 

 podsbírka historická: 1 služba Halama, 1 služba Tomešová, 1 služba Kudelová 

Archeologické dohledy a výzkumy: 5 

 Dubicko – parc. č. 332/19 – neinvestorský dohled + výzkum      Tomešová 

 Dubicko – parc. č. 329/7 – neinvestorský dohled + výzkum      Tomešová 

 Kolšov – p. č. 265/64 - neinvestorský dohled        Tomešová 

 Kolšov - parc. č. 265/63 - neinvestorský dohled         Tomešová 

 N. Malín - parc. č. 3792/17 - neinvestorský dohled        Tomešová 

Celkem 318 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: 2 sbírkové předměty (2 ks věcí movitých). 

Archeologické dohledy a výzkumy: 17 

 Dubicko - vodojem - Vodovod Pomoraví, svazek obcí                   Tomešová 

 Dubicko - elektrické přípojky - ENCO group, s.r.o.     Tomešová, Halama 

 Hoštejn – rekonstrukce zdiva hradu Hoštejn – Mgr. Art. Dušan Rohlík     Tomešová 

 Kouty nad Desnou - plyn - GasNet, s.r.o.         Tomešová 

 Rapotín - plyn - GasNet, s.r.o.           Tomešová 

 Rapotín - chodník ul. Šumperská a Jesenická - Obec Rapotín    Tomešová, Halama 

 Rapotín - kanalizace Na Stráni - Obec Rapotín         Tomešová 
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 Ruda nad Moravou + 4 - kanalizace + ČOV - obec Ruda nad Moravou Tomešová, Halama 

 Sobotín – splašková kanalizace – Ekozis spol. s. r. o.      Tomešová, Halama 

 Šumperk - ul. Kranichova - kanalizace - Trasko, a. s.     Halama, Tomešová 

 Šumperk - rekonstrukce objektu bývalé manufaktury - Město Šumperk    Halama, Tomešová 

 Šumperk - parkoviště u nemocnice - Město Šumperk     Halama, Tomešová 

 Šumperk - ul. Školní - kanalizace - Ekozis spol. s. r. o.     Tomešová, Halama 

 Šumperk - ul. Šumavská - plyn - GasNet, s.r.o.         Tomešová 

 Šumperk - ul. Wolkerova - kanalizace - Ekozis spol. s. r. o.    Tomešová, Halama 

 Šumperk - Za Hniličkou - kanalizace + komunikace - Město Šumperk      Tomešová 

 Šumperk - stavba parkoviště u domova důchodců - Olomoucký kraj      Tomešová 

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 Haná atd. 

Janíčková: 

 Rozhovor pro ČR Olomouc, výstava Míry a váhy, 26. 4. 2018, redaktor Miroslav Kobza 

 Rozhovor pro ČR Olomouc, výstava Loutky a maňásci v PAK, 22. 11. 2018, redaktor 

Miroslav Kobza 

 Rozhovor pro Radio Proglas, výstava Vánoční zvyky a tradice v Evropě, 12. 12. 2018, 

redaktorka Radka Rozkovcová  

 Rozhovor pro TV Mohelnice, výstava Míry a váhy v Mohelnici, 9. 7. 2018, redaktor 

Milan Konečný 

Kollerová: 

 Český rozhlas Olomouc – 12. 7., pomníky první republiky, pomník TGM v Šumperku   

 Radio Proglas – 18. 10., rozhovor k výstavě Šumpersko v období první republiky                                       
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Tomešová: 

 TV Morava, 16. 2. – reportáž ze stálé expozice v Šumperku do pořadu Krásně v kraji 

o loštických pohárech 

Lipenská: 

 Český rozhlas Olomouc, Aleš Spurný – 3. 1., pozvánka Vladimiro Miszak, pozvánka 

Irena Šafránková 

 Český rozhlas Olomouc, Blanka Mazalová – 16. 2., reportáž z výstavy Evangelíci na  

 Šumpersku  

Dvořák – Lipenská: 

 Český rozhlas Olomouc, Aleš Spurný – 12. 7., pozvánka Krtek a jeho kamarádi 

Kudelová: 

 Český rozhlas Olomouc, rozhovor – 1. 5., Lidové květnové zvyky 

 Česká televize, Dobré ráno – 20. 3. Velikonoční zvyky, obchůzka s Jidášem na 

Zábřežsku 

 Mohelnická televize – 30. 3. Velikonoce v lidovém umění 

Žouželka: 

 Česká televize, Toulavá kamera – 4. 3., reportáž Biskupský hrádek 

 Mohelnická televize – 27. 10., 3 videomedailonky (1918, 1938 a 1948) připravené pro 

slavnostní odpoledne k 100. výročí vzniku Československé republiky 
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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 -  3.2.1.3 (3 autorské 

z výzkumu), 3.2.2.2 – 3.2.2.8; 3.2.2.10; 3.2.2.12 (9 autorských); 3.2.4.1; 3.2.4.3 - 3.2.4.10 

(9 přejatých aktivně), 3.2.7.1 – 3.2.7.15 (15 putovních vlastních).  

Celkem 36 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 195  

- viz Přednášky (3.5.) - celkem 53 

- viz jiné (3.6.4), celkem 23    

Celkem bylo v roce 2018 uspořádáno 271 programů ze sbírek. 

5.2.1 Specifické skupiny  

 Jak semena putují krajinou 

           15. 3., ZŠ Hanácká                                         1 komentovaná prohlídka / 5 dětí 

                          Zmrhalová 

 Fyzika hrou 

           4. 4., 6. 4., 10. 4., 22. 5., 26. 6., Schola Viva  

           30 5., ZŠ Hanácká                                                    2 komentované prohlídky / 82 dětí 

               Krellerová 
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 Míry a váhy 

           1. 6., 26. 6., Schola Viva                          2 komentované prohlídky / 20 dětí 

                Janíčková 

 Sportovní herna 

1. 11., Schola Viva                                       1 komentovaná prohlídka / 12 dětí  

              Krellerová 

 Šumpersko v období první republiky (1918–1938)  

1. 11., 28. 11. Schola Viva                           2 komentované prohlídky / 23 dětí  

              Kollerová 

 Betlémy 

12. 12., 20. 12.                                                         2 dílny / 24 dětí 

               Kudelová 

Pro specifické skupiny obyvatel (senioři, speciální školy, dětské domovy, zdravotně postižení) 

se konalo celkem 10 speciálních akcí.  

5.3 Výroční zpráva 

Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách VM Šumperk, resumé výroční zprávy 

bude ve formě článku o činnosti VM Šumperk v roce 2018 publikováno v Severní Moravě 105 

a také v ročence města Šumperk.   

5.4 Programy a publikace 

Programy i publikace jsou zveřejňovány na webu, plakátech, pozvánkách, v tisku, médiích 

(ČTV, TV Morava, Český rozhlas, Radio Haná). Prodej vlastních publikací probíhá ve všech 

zařízeních VM v Šumperku, 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 20  
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5.6 Expertízy, posudky, pojednání 

Viz 4.1  21 posudků. 

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. 

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, Rodinné pasy i Senior pasy se pohybují v podobném objemu 

jako v roce 2017.  

Region Card plný poloviční celkem 
rodinné 

pasy 
senior 
pasy 

Šumperk 30 40 70 208 66 

Úsov 109 43 152 220 0 

Zábřeh 0 0 0 71 10 

Mohelnice 45 16 61 26 5 

Loštice 14 1 15 2 0 

  171 100 298 527 81 
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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 Zábřeh, ostatní objekty jsou pro imobilní přístupny pouze částečně, a to ve vstupních 

podlažích.  

Muzeum Šumperk přístupné pouze přízemí – výstavní síň, rytířský sál, WC, 

 Galerie, přednáškový sál, IC, WC ve východním křídle 

Muzeum Mohelnice přístupné vstupní podlaží – výstavní síň, WC 

PAK Loštice přístupné vstupní podlaží – expozice z dějin města + WC 

Muzeum Zábřeh   přístupné celé 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov                     

    přístupné vstupní podlaží a nádvoří, WC a občerstvení v tzv.    

Staré škole 

5.10 Oznámení omezené dostupnosti 

Omezení dostupnosti bývá vždy oznámeno v tisku i na webových stránkách VM Šumperk i 

vývěskou přímo na zařízeních VM. V roce 2018 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 SM, VM v Šumperku 

                                                          Gronychová, Doubravský, Hajtmarová, Müllerová 

o Redakční rada Šumperského zpravodaje, MěÚ Šumperk    

                            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   
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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 388 3061  

1.1.1.3. soubory od sběratelů    

1.1.1.4. volné nákupy 25 38 102335 

1.1.1.5. dary 183 352  

1.1.1.6. převody    

1.1.1.7. staré sbírky 2 3  

Celkem 598 3454 102335 

Pozn.: komentář viz přílohy - Word    
 

 

 

 

 

  zprac. inv. čísel ks   

1.1.2.1. Podsb.histor.špk 350 411   

1.1.2.2.Podsb.archeolog.špk 0 0   

1.1.2.3. Podsb.geolog.špk 42 42   

1.1.2.4.Podsb.zoolog.špk 25 25   

1.1.2.5.Podsb.botan.-špk 150 150   

1.1.2.6.Pods.histor.-Mohel. 8 8   

1.1.2.7.Podsb.archeol.-Moh. 4213 13057   

1.1.2.8.Podsb.hist. Zábřeh 43 43   

1.1.2.9.Podsb.výtv.Loštice 128 128   

1.1.2.10.podsb.hist. Loštice 8 8   

1.1.2.11.podsb.hist. Úsov 0 0   

Celkem 4967 13872   

    

Pozn.: komentář viz přílohy - Word   
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1.3. 
Konzervování,restaurování celkem ks z toho externě 

1.31. Základ. Ošetření 710  

1.3.2. Dezinfekce 18400  

1.3.3. Zásadní ošetření celkem 975 43 

z toho   

1.3.3.1. Konzervování 237  

1.3.3.2. Rekonzervování 567 2 

1.3.3.3 restaurování 41 41 

1.3.3.4. Preparace 130  

1.3.3.5 Repreparace   

Celkem všech 20085 43 

   
Pozn.: komentář viz přílohy - Word  

 

 

 

1.5. Centrální evidence sbírek předmětů v ks cel. evid.čísel 

1.5.1. Zařazení do sbírky 19336 5484 

1.5.2. Vyřazení ze sbírky 45 33 

      

      

      

      

      

1.6. Nájem a výpůjčky evid. čís./ kusů 
z toho zahraničí  

ev.č./ks 

1.6.1. Nájem    

1.6.2. Výpůjčky 107/227   

1.6.3. Zápůjčky 1675/3801   

      

     

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 

14837 
  

z toho     

1.8.2.1. Srovnávací soubory 14837   

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 100   

1.8.3.2. Archiv     

1.8.3.3. Fotoarchiv 0   

1.8.3.4. Videokazety 0   

1.8.3.5. Elektronic. nosiče 27   

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 výzkumu    

2.1.3. Mezioborové výzkumy    

2.2. Externí úkoly celkem, z toho 10   

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu    

2.1.2. Podíl na jiném výzkumu 10   

2.1.3. Mezioborové výzkumy    

2.3. Odborné prezentace 32   

2.3.1. Konference 7   

2.3.1.1 pořadatel    

2.3.1.2. aktivní účast 4   

2.3.1.3. pasivní účast 3   

2.3.2. Semináře 25  Pouze odborné 

2.3.2.1 pořadatel 1   

2.3.2.2. aktivní účast 6   

2.3.2.3. pasivní účast 18   

2.3.3 Dílny    

2.3.3.1. pořadatel Viz. 3.4.   

2.3.3.2. aktivní      

2.3.3.3. pasivní účast     
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3. Prezentace celk., z toho  videokaz. CD   Jiné 

3.1. Ediční činnost 228         

3.1.1. Vydané muzeem 20        

3.1.1.1. Vlastní titul 20         

3.1.1.2. Podíl na edici           

3.1.1.3. Periodika           

3.1.2. Publikace 208         

3.1.2.1. Samostatné tituly 1         

3.1.2.2. Studie 1         

3.1.2.3. Odborné články 18         

3.1.2.4. Populární články 36         

3.1.2.5. Informační články 120         

3.1.2.6. Nálezové zprávy 32         

3.2.Výstavy krátkodobé celkem počet katalog náklady návštěv. návštěv. 

z toho       celkem neplac. 

3.2.1. Autorské z výzkumu 3  1    2489   1052  

3.2.2. Autorská 12   12310 3196 

3.2.3. Podíl na výstavě       

3.2.4. Přejatá aktivně 22    9778 3792 

3.2.5. Přejatá        

3.2.6. Zapůjčená 2    219 89 

3.2.7. Putovní vlastní 15    10857 8464 

3.2.8. Putovní přejatá 1    278 245 

3.2.9. Celkem všechny 55 1  35931 16838 

3.3. Expozice           

3.3.1. Autorská 1     1702 1689 

3.3.2. Podíl na expozici 10       

3.3.3. Reinstalace expozice        

3.3.4. Stávající expozice 13     41436 24202 

3.3.5. Celkem 24 0  43138 25891 

3.4. Dílny a exkurze počet         

3.4.1. Autorské z výzkumu           

3.4.2. Autorské 192     3567 3567 

3.4.3. Podíl na cizí dílně        

3.4.4. Převzaté s podílem kurátora          

3.4.5. Převzaté          

3.4.6. Celkem 192   3567 3567 

3.5. Přednášky           

3.5.1. Autorské z výzkumu 20   418 103 

3.5.2. Autorské 33   1654 1336 

3.5.3. Celostátní projekt           

3.5.4. Mezinárodní projekt           

3.5.5. Přednesené v zahraničí           

3.5.6. Celkem 53 0 0 2490 1439 
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3.6. Kulturně výchovná činnost           

3.6.1. Kult. Projekty obecně           

3.6.2. Koncerty 6      6565 6565 

3.6.3. Přednášky 9   267 59 

3.6.4. Exkurze      

3.6.5. Jiné 24   5497 2226 

3.6.6 Celkem 39   12329 5920 

            

3.7. Internet  vstupů Počet       

3.7.1. Vlastní stránky 189000        

3.7.2.  Odkazů na jiných stránkách 71         

            

4. Ostatní činnost Počet         

4.1. Posudky 21         

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 19         

4.7. Služby dle zák. 122 - 
bezplatné 

318         

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 36        

5.2. Programy ze sbírek cel.  odkaz plán 271       

5.2.1. specifické skupiny odkaz plán 10       

5.3. Výroční zpráva zp.zveřejnění         

5.4 Programy a publikace zp.zveřejnění         

5.5 Informací:sbírky a výstupy 
odkaz plán 

Ad. 1.1. Ad 
3.2. 

      

5.6 Expertízy,posudky,pojednání odkaz plán ad. 4.1.       

5.7 Struktury zlevněného 
vstupného 

web,vrátnice,tisk         

5.8 Bezplatné vstupné web,vrátnice,tisk         

5.9 Bariéry, hendikepovaní odkaz plán         

5.10 Oznámení omezené 
dostupnosti 

web,vrátnice,tisk         

5.11 Oznámení slev web,vrátnice,tisk         
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5 Přílohy 
Výkaz zisku a ztráty 

Rozvaha 

Obrazová příloha 
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