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1 Základní povinné údaje o organizaci 

Základní údaje o organizaci jsou členěny dle Zásad řízení příspěvkových organizací 

zřizovaných Olomouckým krajem, 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. 

 

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 expozice 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 r. 2014 byla expozice 

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

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

reinstalované expozice proběhlo v dubnu 2017. Na nádvoří objektu jsou doplňkové interaktivní 

expozice určené hlavně dětem, 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.“ 1 Bližší specifikace 

odborné činnosti v roce 2019, úspěchy a záměry organizace jsou rozepsány v kapitole 2. Výkaz 

odborné činnosti. 

                                                      
1 Zákon 122/2000 Sb., § 10, odst. 6. 
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1.3 Přehled o zaměstnancích 

K 31. 12. 2019 bylo v organizaci zaměstnáno 47 zaměstnanců – fyzický stav, přepočtený 

stav za rok byl 47,066 pracovníka a průměrný přepočtený stav upravený podle Zásad řízení 

příspěvkových organizací Olomouckého kraje byl 46,786 osoby. 

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. Dvě oddělení (ekonomické a správy detašovaných muzeí, 

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

na samostatná pracoviště s vedoucím pracovníkem. V porovnání s rokem 2018 nedošlo v 

organizační struktuře k podstatným změnám, jen u oddělení služeb veřejnosti byla zrušena 

pracoviště s vedoucím pracovníkem. Místa průvodců a uklízečky v Muzeu Úsov jsou pouze 

sezónní (0,66 úvazku). 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.  

Průměrný plat v roce 2019 byl 26 523 Kč, což je o 1 818 Kč více než v roce 2018. 

Navýšení průměrného platu bylo způsobeno zákonnou úpravou platových tarifů (nařízení vlády 

č. 263/2018 Sb.), která vešla v platnost 1. ledna 2019. Nemocnost byla 1,03 % a je nejnižší za celé 

sledované období (9 let). 

Tabulka č 1: Srovnání nemocnosti a průměrných platů 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Průměr

ný plat 

v Kč 

16 564 17 247 17 325 17 114 17 391 18 665 19 794 22 322 24 705 26 523 

Nemocnost 3,1 % 3,2 % 3,08 % 4 % 3,3 % 2,18 % 2,4 % 3,75 % 3,21 % 1,034 % 

 

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 2019 

podle údajů ČSÚ 34 125 Kč, při čemž medián byl 31 202 Kč. Stále rostoucí rozdíly v 

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

a lektorů do školských zařízení, kde rostou platy mnohem rychleji. 
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Stále přetrvává problém s katalogem prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), zejména 

v profesích, které mají uplatnění i v jiných oblastech soukromého sektoru, např. řidič nákladního 

automobilu 5. platová třída, 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 ohodnocení dobré práce formou nenárokových složek platu, neboť 

v rozpočtu chybí finanční prostředky na odměny, požadavek na navýšení nenárokových složek 

nebyl zřizovatelem akceptován. 

V organizaci pracuje 19 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, jeden zaměstnanec 

s vyšším odborným vzděláním, středoškolské vzdělání mělo 18 zaměstnanců, 13 zaměstnanců 

má výuční list. Odborných pracovníků podle metodiky NIPOS bylo 14. Z celkového počtu 

zaměstnanců tvoří ženy cca 64 %. 
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1.4 Základní údaje o hospodaření organizace 

Pro rok 2019 byl schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 24 802 000 Kč 

(upraveno na 25 552 000 Kč), z toho 3 895 000 Kč příspěvek na provoz, 19 770 000 Kč 

(upraveno na 20 973 513 Kč) příspěvek na mzdové náklady a 1 107 000 Kč (upraveno na 

1 171 556 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 3 895 3 895 

Příspěvek na provoz – mzdové náklady 19 770 20 974 

Příspěvek na provoz – odpisy 1 107 1 172 

Účelový příspěvek archeologie 30 30 

Účelový příspěvek expozice J. E. Welzla 0 750 

Celkem neinvestiční příspěvek 24 772 26 821 

 

Investiční příspěvky v tis. Kč 

Investiční příspěvky J. E. Welzl 5 000 

Nákup sbírkových předmětů 50 

Celkem investiční příspěvky                     5 050 

 

Závazné ukazatele v tis. Kč Upravené/plnění 

- limit mzdových prostředků 14 636 15 530,831 

- odvody z fondu investic (odpisy) 997 1 161,556 

- průměrný přepočtený stav 48,98 48,98 

- hospodářský výsledek  + 295,538 

Příspěvek na provoz – mzdové náklady byl v roce 2019 rozpočtovým opatřením ze dne 18. 2. 

2019 navýšen o 1 203 513 Kč z důvodu novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platné od 1. 1. 2019. Tímto 

navýšením byly kryty náklady na zvýšení platových tarifů a zákonných odvodů.  

Tabulka č. 3 – Tabulka fondů 
 

V Kč Stav k 1. 1. 2019 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2019 

Fond odměn 117 355,32 15 400 15 400 117 355,32 

FKSP 148 514,9 305 390,72 226 535 227 910,66 

Fond rezervní 1 071 617,59 642 146,62 341 000 1 372 764,21 

Fond investic 101 757,44 4 057 328,38 3 910 987,22 248 098,60 

Celkem 1 439 245,2   1 966 128,79 
 

Fond odměn byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 15 400 Kč a čerpán 

byl pouze na uhrazení odměny ředitelky za doplňkovou činnost (15 400 Kč) v souladu s 
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ustanovením Pravidel hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 

krajem.2 Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen pouze zákonným přídělem ve výši 

305 930,72 Kč a čerpán byl zejména na spolufinancování stravenek (195 605 Kč). Rezervní 

fond byl v roce 2019 tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2018 ve výši 593 146,62 

Kč a z darů ve výši 49 000 Kč. Z fondu byly se souhlasem zřizovatele čerpány prostředky na 

posílení investičního fondu celkem ve výši 300 000 Kč a čerpány byly účelové dary v celkové 

částce 41 000 Kč. 

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

1 172 148 Kč, příspěvkem zřizovatele na nákup sbírkových předmětů ve výši 50 000 Kč a také 

převodem z rezervního fondu ve výši celkem 300 000 Kč. Fond investic byl čerpán na nákup 

sbírkových předmětů ve výši 66 488 Kč a na investiční akce (nákup skeneru – 164 560 Kč, 

nákup propagačního monitoru – 84 579 Kč, reinstalace expozice J. E. Welzla a Historie 

Zábřežska v Muzeu Zábřeh – 2 519 704,22 Kč, podíl na projektové dokumentaci k expozici 

loštických pohárů v PAK Loštice – 14 100 Kč). K tomu je nutné přičíst odvody zřizovateli, 

které činily 1 061 556 Kč. 

Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření 2019 
 

V Kč 
Skutečnost 

celkem 

- z toho hl. 

činnost 

- doplňková 

činnost 

Náklady 
29 234 672 29 003 092 231 580 

Výnosy 
29 530 210 29 102 729 427 481 

Hospodářský 

výsledek 
295 538 99 637 195 901 

 

1.4.2 Dotace celkem 

V roce 2019 získala organizace finanční prostředky z dalších zdrojů (obce, MK ČR) v 

celkové výši 346  365 Kč. Z toho 59 600 Kč z rozpočtů obcí (10 000 Kč město Šumperk, 

5  600 Kč město Zábřeh, 4  000 Kč město Mohelnice, 10 000 Kč město Úsov, 5 000 Kč 

město Loštice a 25 000 Kč statutární město Olomouc). Ze státního rozpočtu se podařilo získat 

139 000 Kč z programu MK ČR ISO/D na restaurování sbírkových předmětů, další dotace ve 

výši 119 765 Kč byla získána z programu MK ČR Podpora projektů zaměřených na 

poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na digitalizaci sbírkových 

předmětů a 28 000 Kč z dotace MK ČR na kulturní aktivity (Celostátní výstava hub). 

Od soukromých dárců byly získány účelové dary ve výši 49 000 Kč, a to zejména na 

                                                      
2 Směrnice Olomouckého kraje č. 5/2018 

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
https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-526.html
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akci Šumperský hafan 2019 a na výstavu D. Domese. 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. 

Zřizovatel, tj. Olomoucký kraj, pak organizaci poskytl mimořádné účelové dotace na 

záchranné archeologické výzkumy ve výši 30 000 Kč a z Programu podpory kultury získala 

organizace 10 000 Kč na expozici loštických pohárů v PAK Loštice a 20 000 Kč na výstavu Od 

socialismu k demokracii.  

Celkem tedy organizace z mimorozpočtových zdrojů získala 455 365 Kč.  

1.4.3 Celkem výnosy a náklady 

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

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

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

Výnosy celkem dosáhly výše 29 530 210 Kč, z toho 29 102 729 Kč představují výnosy 

z hlavní činnosti a 427 481 Kč jsou výnosy z doplňkové činnosti (viz tabulka č. 5). Výnosy 

hlavní činnosti jsou o 1 966 114 Kč vyšší než v roce 2018, a to zejména díky vyššímu příspěvku   

na   provoz   –   mzdové   náklady.   Výnosy   z vlastních   služeb (2 232 696 Kč) byly o 106 

309 Kč vyšší než v roce 2018. 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. 2019 v Kč 
 

Doplňková činnost 427 481 

Hlavní činnost - služby 1 952 192 (vstupné 1 685 302) 

Hlavní činnost – prodej zboží 280 504 

Hlavní činnost – čerpání fondů (RF, Fond odměn) 56 400 

Hlavní činnost – pojistné události 50 400 

Hlavní činnost – prodej majetku 20 899 

Hlavní činnost - úroky 195 

Hlavní činnost - ostatní 22 251 

Hlavní činnost – dotace, příspěvky 414 365 (odečteno 41 000 RF) 

Celkem 3 224 687 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 078 672 (bez příspěvku na odpisy) 

Transferový podíl 9 732, 86 

Procento soběstačnosti bylo počítáno jako podíl vlastních výnosů (3 224 687 Kč) a 

nákladů po odečtení převodu z fondu investic a příspěvku na odpisy (27 576 555 Kč) krát 

100. V roce 2019 vykazovala tedy organizace procento soběstačnosti 11,7 %. Procento 

soběstačnosti je o něco málo vyšší než v roce 2018 a odpovídá celorepublikovému průměru. 

Hodnota procenta soběstačnosti je dána zejména zvyšujícími se výdaji na zaměstnance. 
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Celkové náklady na   činnost   organizace   včetně   příspěvku   na   odpisy   činily 

29 234 672 Kč. Při tom náklady na pokrytí hlavní činnosti dosáhly částky 29 003 092 Kč, z toho 

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

dosáhly částky 20 973 513 Kč. Celkem tedy bylo na účtu 52X proúčtováno 21 406 650 Kč, což 

je 73,8 % nákladů na hlavní činnost. Na úhradu energií (mimo PHM) bylo použito 1 680 948 

Kč, což představuje cca 5,8 % nákladů na hlavní činnost (o 0,4 % méně než v roce 2018). 

Ve srovnání s rokem 2018 byly náklady na hlavní činnost (29 003 093 Kč) o  

2 290 761 Kč vyšší. Toto navýšení způsobily zejména mzdové výdaje, neboť celkové mzdové 

výdaje včetně zákonných odvodů byly vyšší o 1 626 054 Kč. Toto bylo způsobeno zejména 

zvýšením mzdových tarifů od 1. ledna 2019. Platba za spotřebu energií je o 23 090 Kč vyšší než 

v roce 2018, což způsobily zejména o něco vyšší ceny za energie. 

Celkové náklady na hlavní činnost byly o 2 524 092 Kč vyšší, než stanovil původní 

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

(kapitola 1.4.2) a také zvýšením příspěvku na provoz – mzdové náklady, dále i přeúčtováním 

účelových prostředků z fondu investic a fondu odměn. Vyšší čerpání oproti schválenému 

rozpočtu vykazuje zejména účet 501 – spotřeba materiálu – a 511 – opravy a udržování – a také 

účet 558 – nákup DDHM (pořízení majetku do expozice J. E. Welzla, převod z fondu investic). 

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

náklady na nákup drobného majetku (expozice J. E. Welzla). Vyšší náklady pak byly věnovány 

na údržbu vozového parku (125 000 Kč) a také na restaurování sbírkových předmětů  

(572 500 Kč). Náklady na doplňkovou činnost činily 231 580 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 99 637 Kč.  

 V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 195 901 Kč. Nákladová rentabilita doplňkové 

činnosti (bez pronájmů) byla 81 %. (Náklady DČ – bez nájmů = 161 572 Kč, výnosy DČ – bez 

nájmů = 292 563 Kč, hospodářský výsledek DČ bez nájmů je 130 991 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 295 538 Kč (odečten byl transferový podíl ve výši 9 732,86 Kč). 

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

15 530 831 Kč a tento limit byl dodržen, jelikož vykazované vyšší čerpání (skutečnost čerpání 

15 627 029 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 1 061 556 

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 47,0656. 

Organizace tedy splnila všechny závazné ukazatele stanovené na rok 2019. 
 

1.5 Údaje o kontrolách, audity, certifikáty 

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 519 žádanek, 421 objednávek, 497 

skladových výdejek a příjemek, bylo zlikvidováno 202 cestovních příkazů, faktur přijatých bylo 

555, vydaných 126, pokladních dokladů 597 atd.   

V rámci následné finanční kontroly provedla pracovnice sekretariátu 12 kontrol 

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

odeslaných faktur (126). Případné drobné nedostatky, většinou chybějící podpisy, byly 

neprodleně odstraněny. 

Vyhodnocování kritérií hospodárnosti a efektivnosti v hospodaření organizace 
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(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.  

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. 23. 7. 2019 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 

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 28. 2. 2019 byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro 

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě. Bylo kontrolováno pracoviště 
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Vlastivědného muzea v Šumperku, Hlavní třída 22, Šumperk a pracoviště stolárna, zámečnická 

dílna na ulici Lidická 579/72, Šumperk. Drobné nedostatky, uvedené v protokolu o kontrole, 

byly odstraněny v průběhu kontroly. 

2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, provedl 

tematickou kontrolu zaměřenou na dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně. Kontrola byla provedena v prostorách objektu Lovecko-lesnického muzea v Úsově, 

Zámecká 1, Úsov, dne 7. 5. 2019. Vyhotovený protokol č.j.: HSOL-2470/2019 konstatuje, že 

nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pracoviště 

Šumperk, provedla dne 18. 6. 2019 kontrolu zaměřenou na dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, dodržování podmínek pro zařazování prací do kategorií. Kontrola byla 

provedena ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, Hlavní třída 22, Šumperk a na pracovišti 

stolárna, ul. Lidická 579/72, Šumperk. V protokole o kontrole č.j.: KHSOC/19891/2019/SU/HP 

je uvedeno, že při kontrole nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících ze zákona.   

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 2019 

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění nebyla v roce 2019 podána žádná 

žádost o informace. 

Informace pro klienty jsou uvedeny v kapitole 1.1. 
 

Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2019 jsou uvedeny v přílohách (část 5). 
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2 Výkaz odborné činnosti – slovo ředitelky 

Pro rok 2019 byly stanoveny následující významné úkoly – akce k 30. výročí „sametové 

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

příprava nové expozice J. E. Welzla v Muzeu Zábřeh a vydání 105. svazku sborníku Severní 

Morava. Všechny tyto úkoly byly splněny. 

I v roce 2019 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 2019 beze zbytku. 

2.1 Sbírky 

Základním posláním muzeí je vytvářet a uchovávat movité kulturní dědictví jako 

součást hmotného i nehmotného kulturního dědictví. V roce 2019 přibylo do sbírek VM 

Šumperk 687 př. č., 2 480 kusů věcí movitých. Vyřazeno bylo 28 sbírkových předmětů (28 ks věcí 

movitých). K 31. 12. 2019 spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 340 000 kusů 

věcí movitých, což je 175 817 sbírkových předmětů (inventárních čísel). Na nákupy sbírkových 

předmětů bylo vynaloženo 66 488 Kč, z toho 50 000 Kč z investičního účelového příspěvku 

zřizovatele na nákup sbírek muzejní povahy. 

V akviziční činnosti se muzeum snaží plnit své poslání regionálního muzea, 

shromažďuje sbírky na základě vědecko-výzkumné činnosti ve všech oborech vymezených 

zřizovací listinou. Dle dostupných možností dokumentuje změny v regionu, při získávání sbírek 

spolupracuje s veřejností, se soukromými podniky, s institucemi i samosprávami v regionu. 

Jedním z nejcennějších přírůstků do sbírky šumperského muzea, podsbírky historické, se stal 

soubor 23 fotografií, které 21. srpna 1968 pořídil v šumperských ulicích tehdejší student 

Vysoké školy dopravní v Žilině Martin Žarnay. Na čtyřech fotografiích je mezi lidmi 

přihlížejícími invazi jednotek polské armády zachycena Věra Čáslavská, která se toho času 

spolu s ostatními gymnastkami z reprezentace připravovala v tělocvičně na Tyršově stadionu 

na olympiádu v Mexiku. Autor snímků fotografie poskytl městu Šumperku k nekomerčním 
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účelům. Město velkoformátové fotografie následně darovalo do muzejních sbírek. Fond 

regionálního výtvarného umění této sbírky obohatily akvizice výtvarných děl regionálních 

umělců Franze Urbana a Oldřicha Procházky. Z nejvýznamnějších předmětů historické povahy 

lze uvést zejména konvolut medailí a odznaků šumperského střeleckého spolku z první 

poloviny 20. století, které byly zakoupeny v numismatické aukci ČNS. Dokladem regionální 

historie je i soubor předmětů (fotografie, vojenská truhla) z pozůstalosti příslušníka 13. pěšího 

pluku v Šumperku Karla Sadily. Do šumperské historické podsbírky se rovněž podařilo 

zakoupit nábytek z původního vybavení Oberleithnerovy vily v Šumperku z druhé poloviny 19. 

století. Obě archeologické sbírky, které VM spravuje, obohatilo opět několik unikátních nálezů, 

které jsou výsledkem projektu Preventivní archeologie. V šumperské podsbírce je to římská 

mince, bronzový follis z římského období (Konstantin Veliký (?), 306–337 n. l.), nalezený v 

Mostkově. Nález je cenný svou zachovalostí, a hlavně svou polohou, neboť může svědčit o 

průběhu historických dálkových komunikací. Dalším unikátním nálezem je celá bronzová dýka 

s nýty. Nález je unikátní nejen svou celistvostí, ale také datací, neboť ze staršího úseku doby 

bronzové jsou nálezy v našem regionu dosud velmi sporadické. Do historické sbírky 

mohelnického muzea byly zakoupeny stolní hodiny s plastikou postavy muže, upomínající na 

slavnost u příležitosti zimního slunovratu (Julfeier) v roce 1921 a obsahující odkaz na německý 

tělocvičný spolek v Mohelnici. Historickou sbírku zábřežského muzea obohatil soubor 

tesařského nářadí tesaře Jana Knoblocha ze Zábřehu, naroz. 1895, z počátku 20. století, který 

muzeu daroval jeho vnuk. 

V systematické evidenci bylo zkatalogizováno 3 065 sbírkových předmětů (12 386 ks 

věcí movitých). Inventarizací prošlo 12 838 sbírkových předmětů, tj. cca 8,5 % z celkového 

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

V programu Demus bylo digitalizováno celkem 4 778 záznamů sbírkových předmětů, z 

toho 3 065 byly nové přírůstky a přepsáno bylo 1 713 starých katalogizačních záznamů. 

Formou obrazového záznamu bylo digitalizováno 3 466 sbírkových předmětů. Z toho 

102 kusů sbírkových předmětů bylo zdigitalizováno ve formátu 360° rotujících objektů. Tyto 

sbírky byly zveřejněny ve stávajícím katalogu sbírek, který je i s virtuálními prohlídkami, 

vytvořenými v minulých letech a průběžně doplňovanými, dostupný z webových stránek VM 

Šumperk. I v roce 2019 pokračovala spolupráce při zveřejňování digitalizovaných sbírek (2D i 

3D formát) s portálem Národního muzea www.eSbírky – kulturní dědictví on-line, zde bylo 

zveřejněno dalších 106 digitálních záznamů sbírek VM. Celkem zde zatím VM zveřejnilo 480 

sbírkových předmětů.  
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V rámci péče o sbírky se podařilo restaurovat 55 předmětů za   

564 000 Kč (z toho 139 000 Kč z programu ISO MK ČR a 5 000 Kč z dotace OK z programu 

Podpora kultury). Díky dotaci MK ČR mohlo být realizováno náročné restaurování jedinečné 

barokní hasičské čtyřkolové dvoupístové ruční stříkačky z roku 1793 z historické podsbírky 

Lovecko-lesnického muzea v Úsově, odkud i pochází. Pokračovala oprava dalších částí 

orchestrionu (největší orchestrion v ČR) a byly zahájeny první etapy restaurátorských prací na 

dvou předmětech, jejichž restaurování bude časově i finančně náročné. Jedná se o rozměrný 

obraz Madony se světci ze sbírky Havelkova muzea v Lošticích a spolkový prapor z Loučné 

nad Desnou z roku 1845. K výstavním projektům „Ve jménu života Vašeho – Hořím“ a „Od 

socialismu k demokracii“, věnovaným významným výročím, bylo restaurováno 44 pohřebních 

stuh Jana Zajíce. 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 865 sbírkových předmětů a 6 sbírkových předmětů archeologické povahy bylo 

konzervováno externě. 

V roce 2019 pokračovaly snahy organizace o získání zbylé části tzv. robotárny do 

majetku Olomouckého kraje a do správy VM Šumperk, neboť kapacita depozitářů je již téměř 

naplněna, zejména pro rozměrnější kusy, např. nábytek nebo zemědělské stroje, a také pro 

archeologický materiál. 

2.2 Vědecko-výzkumná činnost 

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

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

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

výzkumné úkoly, které předpokládají alespoň nějaké obohacení sbírek.3 V tomto duchu by měly 

být také vědecko-výzkumné úkoly zadávány.  

V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 23 interních úkolů. V roce 

2019 se muzeum zapojilo do spolupráce na řešení řady externích vědeckých úkolů. Michaela 

Kollerová se dále účastní projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Mendelovy univerzity 

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

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

Lipenská, Lenka Müllerová a Magda Zmrhalová spolupracovaly na přípravě publikace Hrady 

                                                      
3 Žalman, J., Příručka muzejníkova, Praha 2002, str. 11 
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a zámky Olomouckého kraje, která byla v roce 2019 vydána. Dalším externím úkolem bylo 

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

zakázky Digitalizace uměleckých sbírek Kláštera premonstrátů v Želivě. Úkol zpracovaly 

Kristina Lipenská a Lenka Müllerová. Muzeum se i nadále podílelo na řešení dalších tří 

externích úkolů: projekt Preventivní archeologie (garant pro okres Šumperk) řešil Jakub 

Halama, Mária Kudelová se podílela na projektu Identifikace a dokumentace tradiční lidové 

kultury (Olomoucký kraj) a Milan Dvořák spolupracoval 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, jako jsou např. publikace „V šest 

u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku“ nebo „Kolekce apoštolů 

a evangelistů z Králík“, dále články v Severní Moravě, přednášky, výstavy (např. Příběhy 

apoštolů a evangelistů, Od socialismu k demokracii, Diether F. Domes: odsunutý rodák, 

výtvarné výstavy).  

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

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

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

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

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

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

je Mgr. Mária Kudelová. 

2.3 Prezentační činnost 

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

činnost prezentační. 

2.3.1 Publikační činnost 

Vlastivědné muzeum v Šumperku vydalo v tištěné podobě 5 publikací. Tradičně se 

jednalo o již 105. svazek Severní Moravy, v celobarevném provedení v rozsahu 86 stran. Jako 

38. svazek Knihovničky Severní Moravy byla vydána publikace Zdeňka Gáby Společenstvo 

ledovcových souvků u Kolnovic. V rámci výstavy Od socialismu k demokracii se podařilo ve 

spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka v Šumperku a s finančním přispěním 

Olomouckého kraje z dotačního programu na podporu kultury vydat publikaci V šest u 
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divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku. K výstavě Příběhy 

apoštolů a evangelistů byl též vydán katalog s názvem Kolekce apoštolů a evangelistů z Králík. 

Pro propagační účely nové expozice domácí fauny a lesnictví na zámku Úsov byla vydána 

drobná brožura Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. Na webových stránkách muzea 

bylo zveřejněno 22 odborných článků a digitální katalog sbírek byl rozšířen o virtuální 

prezentaci sbírek v digitální podobě 360° rotujících objektů (102 sbírkových předmětů). 

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

soubory, testy, kvízy, omalovánky nebo vystřihovánky.  

Velký důraz byl nadále kladen na kvalitu webových stránek Vlastivědného muzea 

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

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

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

předmětů ve 3D zobrazení.   

Webové stránky www.muzeum-sumperk.cz zaznamenaly v roce 2019 celkem 49 606 

unikátních návštěv a 148 818 vstupů, což je opět mírný nárůst oproti roku 2018 (46 242 

unikátních návštěv a 110 980 vstupů).   

Vlastivědné muzeum v Šumperku a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov mají 

také své facebookové stránky, které již evidují 2 425 přátel, k tomu je nutné přičíst ještě stránku 

Šumperský hafan s 1 049 přáteli. Oproti roku 2018 je tedy opět znatelný nárůst. Fenomén 

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

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

činnost muzea. V roce 2019 nebylo ještě možné z důvodu daňových zákonů využít pro 

propagační účely placenou reklamu na facebooku (služba je poskytována nizozemskou firmou), 

ovšem v roce 2020 se organizace stane osobou identifikovanou k DPH, a bude tudíž moci tyto 

služby ze zahraničí využívat. 

2.3.2 Přednášková činnost 

Přednášková činnost byla tradičně realizována zejména na vernisážích a formou 

komentovaných prohlídek. Samostatných autorských přednášek přednesených v zařízeních VM 

Šumperk bylo čtrnáct. Nejaktivnější byla Mgr. Michaela Kollerová, Mgr. Jakub Halama, Ph.D., 

Mgr. Kristýna Lipenská, RNDr. Magda Zmrhalová, Mgr. Mária Kudelová a Mgr. Z. Žouželka, 

Ph.D. Přednášková činnost pracovníků muzea však probíhala i mimo prostory muzea (Hrabová, 

Jeseník atd.). Na vernisážích bylo autory výstav předneseno celkem čtrnáct přednášek.  

http://www.muzeum-sumperk.cz/
http://www.muzeum-sumperk.cz/
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Přednášky zajištěné externisty se uskutečnily v šumperském muzeu a v PAK Loštice. 

K nejúspěšnějším patřilo například povídání s horolezcem Janem Červinkou nebo přednáška 

k 50. výročí založení CHKOJ. Na vernisáži výstavy Věry Kovářové opět svým šarmem oslnil 

PhDr. Jiří Hastík. Ze Slovenska přijeli kolegové z Múzea prírody a jaskyniarstva v Liptovském 

Mikuláši a přednesli několik přednášek o přírodních krásách Liptova. 

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 Velká prázdninová herna 

(6474 osob) a také výstava Retrogaming (3768 osob), popř. Zmatené peníze (1055 osob).  

Muzejíčko navštívilo v roce 2019 téměř 11 658 osob. K dalším úspěšným projektům patřily 

další výstavy ze sbírek instalované v Muzeu v Šumperku. Jednalo se o výstavy Příběhy apoštolů 

a evangelistů (970 osob) nebo Pomocníci v kuchyni (874 osob). Na zařízeních si nejlépe vedla v 

Mohelnici výstava Loutky a maňásci s 656 návštěvníky a v Zábřehu výstava Dopravní herna se 

938 návštěvníky. Všechny výstavní projekty lákaly mimo jiné interaktivními prvky a dílnami. 

V šumperském muzeu, kde probíhá paralelně více výstav, se uskutečnilo 31 výstav s celkovou 

návštěvností 19 758 osob, což je přibližně 637 osob na jednu výstavu. V Muzeu v Mohelnici 

bylo instalováno 6 výstav s návštěvností 1 488 osob (průměr 248 osob na jednu výstavu) a v 

Zábřehu proběhlo 14 výstav, celkový počet návštěvníků na výstavách byl 2 845, což je v 

průměru 203 osob na jednu výstavu. V Památníku A. Kašpara se konaly výstavy 4, návštěvnost 

byla 380 osob, tj. s průměrem 95 osob na jednu výstavu. Výstavy z dílny šumperského muzea 

byly v roce 2019 opět instalovány i v jiných muzeích a institucích. Celkem se jednalo o 4 

výstavy, které navštívilo 3 900 osob. 

Celkově se uskutečnilo 59 krátkodobých výstav, z toho 4 výstavy z dílny VM v 

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

všech zařízeních VM Šumperk byla 24 471 osob (o 3 545 méně než v roce 2018), z toho 17 640 

vstupů bylo placených. 

V oblasti stálých expozic byla celková návštěvnost 42 831 osob, což je o 307 osob méně 

než v roce 2018.  
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Porovnání návštěvnosti expozic a výstav v jednotlivých zařízeních VM Šumperk:  

Vertikální analýza – položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku 
 

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

případě k celkové návštěvnosti (82 954 = 100 %). Téměř polovinu všech návštěvníků VM 

Šumperk přilákalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (49,8 %), na druhém místě je 

Muzeum v Šumperku (39,8 %), pak Muzeum Zábřeh (4,9 %), Muzeum Mohelnice (4,1 %) a 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (1,4 %). 

 

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 2019 bylo dosaženo 

tržeb ve výši 1 685 302 Kč, což jsou druhé nejvyšší výnosy ze vstupného za sledované období 

(od roku 2007). 

Vertikální analýza – položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku 
 

Vzhledem k celkovým tržbám ze vstupného (1 685 302 Kč = 100 %) byl podíl 

jednotlivých zařízení následující: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 62,1 %, Muzeum 

v Šumperku 29,4 %, Muzeum Mohelnice 4,6 %, Muzeum Zábřeh 3,1 % a Památník Adolfa 

Kašpara v Lošticích pouhých 0,8 %. 

Z uvedených údajů a analýz vyplývá, že celých 91,5 % tržeb a 89,6 % návštěvnosti 

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

tržbách podílejí jen 8,5 % a na návštěvnosti 10,4 %. 

V roce 2019 se uskutečnilo 55 vlastních autorských výstav (autorské z výzkumu, 

autorské, přejaté aktivně, putovní vlastní), 4 výstavy byly zapůjčené. 
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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 13890 5868 19758 1944 456 2400 15834 6324 22158 

Mohelnice 1276 212 1488 1177 286 1463 2453 498 2951 

Loštice 342 38 380 452 62 514 794 100 894 

Zábřeh 2132 713 2845 595 325 920 2727 1038 3765 

Úsov 0 0 0 13635 23899 37534 13635 23899 37534 

 17640 6831 24471 17803 25028 42831 35443 31859 67302 

 

  
Výstavy 

 
expozice 

 
přednášky 

 
koncerty 

 
jiné 

akce 

 

Celkem 
  

neplatící 
celkem 

nepl. 

Šumperk 19758 2400 440 7750 2716 33064  8897 15221 

Mohelnice 1488 1463 131 0 333 3415  11 509 

Loštice 380 514 45 0 261 1200  163 263 

Zábřeh 2845 920 5 0 389 4159  389 1427 

Úsov 0 37534 0 0 3757 41291  2030 25929 

 24471 42831 621 7750 7456 83129  11490 43349 

 
K návštěvnosti je nutné přičíst ještě 3 900 návštěvníků výstav VM Šumperk instalovaných v 

jiných zařízeních. Celková návštěvnost je tedy 87 029 osob. Poměr platících a neplatících 

návštěvníků je 46 % platících a 54 % 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 3 900 osob, které navštívily čtyři výstavy z dílny 

VM Šumperk v jiných zařízeních. 

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

návštěvníků/neplatící 
 

 Celkem 2011 Celkem 2012 Celkem 2013 Celkem 2014 Celkem 2015 Celkem 2016 Celkem 2017 Celke

m 2018 

Celke

m 2019 

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

33064/
15221 

kostel 5534/4328 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mohel. 2474/729 2840/845 4919/1052 4520/1298 5388/1206 4961/1154 4303/714 3883/5
98 

3415/5
09 

Loštice 1756/412 2138/236 1856/140 2339/393 3267/409 1982/381 1857/336 1540/4
55 

1200/2
63 

Zábřeh 3165/1618 4926/1826 5151/1499 6170/3023 6082/1592 3617/924 3482/744 3866/8
90 

4159/1
427 

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

41291/
25929 

Celkem 59949/28183 50011/19947 51421/18161 70877/21721 71894/30309 70466/30966 86796/44122 84583/

44284 

83129/

43349 



24 
 

 

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

Zařízení Celkem 

2011 

Celkem 

2012 

Celkem 

2013 

Celkem 

2014 

Celkem 

2015 

Celkem 

2016 

Celkem 

2017 

Celkem 

2018 

Celkem 

2019 

Šumperk 259321 222345 257193 284718 356506 598322 589005 461356 495101 

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

Mohelnice 24922 32160 83414 60958 80696 95820 89086 79409 76761 

Loštice 17150 25918 25974 25012 37876 26501 24144 21277 13740 

Zábřeh 19900 36148 49366 39774 54806 43072 43925 52500 52370 

Úsov 802200 718277 672900 878406 767189 870773 959798 1032090 1047310 

Celkem 1135553 1034848 1088847 1288868 1297073 1634488 1705958 1646632 1685302 

 

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 920 návštěvníků, ale třikrát tolik, tedy 2 760 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 

17 805 osob by to bylo 35 610 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 

5 708 osob by bylo 17 124 osob. Celkem bychom pak v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku 

Úsov dosáhli návštěvnosti o 29 221 osob vyšší, tj. 70 512. Celková návštěvnost VM Šumperk 

by při této alternativní metodice byla o 31 061 návštěvníků vyšší, tj. 114 190 osob. 
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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 2019 pokračovala zavedená spolupráce s Městskou 

knihovnou T. G. Masaryka Šumperk, již po patnácté se Vlastivědné muzeum v Šumperku 

podílelo spolu s městem Šumperk na organizaci festivalu Město čte knihu. Letošní ročník byl 

věnován spisovateli, hudebnímu skladateli a pedagogovi, klavíristovi Iljovi Hurníkovi. Ve 

spolupráci s knihovnou byla u příležitosti 30. výročí sametové revoluce vydána též monografie 

M. Kollerové s názvem V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce 

v Šumperku. 

Pod patronací starosty města Zábřeh proběhl v zábřežském muzeu sedmý 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. Při přípravě programu k výstavě „Dámy a pánové, do 

gala!“ navázalo VM spolupráci s Gymnáziem Zábřeh, studenti se pod vedením kurátorky 

podíleli na tvorbě obsahu i programu Muzejní noci v Zábřehu. Pro děti ze specializovaných 

škol byly v Muzeu v Šumperku pořádány programy a dílny. Pro žáky středních a základních 

školy byly realizovány přednášky k výročí sametové revoluce v rámci celostátního projektu 

Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Pokračovala i spolupráce s Klubem českých turistů 

Šumperk, a to formou komentovaných prohlídek, vycházky v Jeseníku-Lázních spojené 

s přednáškou o osobnosti Johanna Rippera 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 2019 s jednotlivými městy koordinovány oslavy Dne evropského 

kulturního dědictví. Ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Olomoucka a městem Šumperk 

VM v roce 2019 uspořádalo ve Výstavní síni šumperského muzea výstavu současných 

šumperských výtvarníků nazvanou Šumperk, inspirující brána Jeseníků.  

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

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

přírodovědné soutěže Zlatý list. Historička umění Kristina Lipenská spolupracovala s SVČ a 

ZpDVPP Doris Šumperk na přípravě tematické vlastivědné vycházky určené pro žáky 1. stupně 

ZŠ, realizované pro čtyři školní kolektivy v podzimních měsících roku 2019 v rámci projektu 

MAP vzdělávání ORP Šumperk II, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 
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inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.   

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

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

též do projektu Loštice s Bystrouškou a Tvarůžkem, který realizuje město Loštice a mikroregion 

Mohelnicko, jedná se kreslenou soutěžní mapu s otázkami a herními aktivitami spojenými 

s vícero místy v Lošticích, jedno z  těchto zastavení je i v Památníku Adolfa Kašpara. 

I v roce 2019 VM spolupracovalo se svazkem obcí mikroregionu Zábřežsko na 

spoluorganizaci metodického semináře Setkání kronikářů mikroregionu. 

Spolupráce s univerzitami probíhá zejména zápůjčkami sbírek k badatelským účelům 

(diplomové práce studentů, odborná činnost akademických pracovníků) a také poskytováním 

praxí pro studenty středních a vysokých škol. V roce 2019 tak spolupracovalo VM např. 

s Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně nebo 

s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

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 spočívá 

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

žáků. 

S muzejními institucemi spolupracovalo VM formou zápůjček a výpůjček výstav a 

sbírkových předmětů na výstavy. Jako celek byly do jiných muzeí zapůjčeny čtyři výstavy. 

Sbírkové předměty VMŠ byly prezentovány na výstavách „Jarmila Haldová – Čeští panovníci“ 

v Muzeu Kroměřížska, „Vzorná hospodyňka aneb Z domácností našich babiček“ ve 

Vlastivědném muzeu Jesenicka, „Bližnímu ku pomoci aneb hasiči při likvidaci dopravních 

nehod a kalamit na našich cestách a silnicích“ a „Cesty Gustava Ulricha“ v Muzeu silnic 

Olomouckého kraje ve Vikýřovicích, „Pastevectví pod Pradědem“ v Muzeu v Bruntále, 

„Olomoucký orloj – 500 let od první písemné zmínky“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, 

„Fenomén svateb aneb jak jsme se vdávali a ženili ve 2. polovině 20. století“ v Slezském 

zemském muzeu v Opavě, „Okouzleni Afrikou“ v Moravském zemském muzeu v Brně, „Pro 

kamna ke Špačkovi“ v domě U Zlatého prstenu Muzea hl. města Prahy, „Makovníky, 

okravčáky, kocury, brňáky, bandury…“ v Muzeu Novojičínska a také na výstavě v prostorách 

podniku Gala Prostějov uspořádané u příležitosti 70. výročí jeho založení. 

Sbírkové předměty byly zapůjčeny do stálých expozic na zámku Čechy pod Kosířem a 
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do VMO „Od kolébky do hrobu“. Pokračovala také spolupráce s Národním památkovým 

ústavem, územním pracovištěm v Kroměříži – zápůjčky v zámcích Velké Losiny, Javorník a 

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

VM Šumperk si vypůjčilo celkem 307 sbírkových předmětů. U výstavy „Šumperk, 

inspirující brána Jeseníků“ spolupracovalo muzeum s regionálními výtvarníky a s Unií 

výtvarných umělců Olomoucka. Ve stálých expozicích VM Šumperk jsou prezentovány sbírky 

VMJ a Slezského zemského muzea v Opavě.  

Projekty se zapojením veřejnosti: 

Výstava Dámy a pánové, do gala!, instalovaná v Muzeu v Zábřehu, opět dokázala 

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

s přehlídkou společenských šatů 20. století měly velký úspěch.  

Dalším projektem byla již tradiční akce Šumperský hafan, pořádaná v roce 2019 poprvé 

ve spolupráci se zapsaným spolkem Adopce psů bez hranic a také ve spolupráci s regionálními 

psími útulky. Jedenáctý ročník byl v mnoha ohledech jedinečný. A to nejen zatím nejvyšším 

počtem soutěžících pejsků (bylo jich 59), nejen vynikající návštěvností (téměř 600 pejskařů a 

jejich příznivců), ale zejména svým zaměřením a skvělou atmosférou. Hafan 2019 našel 

definitivně svoji podobu a svoji funkci tím, že povýšil zábavné odpoledne na akci, která pomáhá 

pejskům bez domova, která zejména propagací a šířením informací hledá těmto psům nové 

rodiny. K popularizaci Hafana jistě přispěla i facebooková stránka, na které se po celý rok 

zveřejňovali ztracení i nalezení pejsci, a snad její existence pomohla i tomu, že se představitelé 

města Šumperk aktivně začali zajímat o šumperské psí nalezence. O zájmu předních 

komunálních politiků svědčí i fakt, že poprvé za celou existenci Hafana se akce zúčastnil 

starosta města a členem poroty byl člen rady města.  

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, v roce 2019 se uskutečnily 

celkem tři přednášky. Zajímavý mezinárodní projekt Diether F. Domes a jeho rodiště na 



28 
 

Moravě zorganizovalo VM v Šumperku ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické v Hrabové a obcí Hrabovou. V Šumperku a následně v evangelickém kostele 

v Hrabové byla uspořádána výstava obrazů rodáka z Vitošova Diethera F. Domese, který jako 

dítě prožil vysídlení německého obyvatelstva. Pro výstavu VM v Šumperku zapůjčilo umělecká 

díla z majetku rodiny Domesových, žijící v Kressbronnu na březích Bodamského jezera. 

K výstavám se konala řada doprovodných programů (přednášky, komentovaná prohlídka, 

výtvarný workshop pro děti s rodiči). Projekt finančně podpořily Česko-německý fond 

budoucnosti a společnost VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 

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 29 000 000 Kč 

a organizace provozuje také doplňkovou činnost. 

Všechny úkoly zadané zřizovatelem i úkoly vyplývající z legislativy byly i v roce 2019 

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

implementovány do vnitřních předpisů organizace. V roce 2019 bylo vydáno celkem 6 nových 

směrnic ředitelky a 5 dodatků či příloh k již vydaným a platným směrnicím. Dále vydala 

ředitelka 16 nových příkazů a 8 nových rozhodnutí, aktualizována byla také Analýza rizik. 

V souladu se Zásadami řízení PO a Pravidly hodnocení ředitelů PO byl k 30. 11. 2019 

předložen Plán rozvoje a plán činnosti na rok 2020. 

Ředitelka VM Šumperk je předsedkyní regionální sekce AMG pro Olomoucký kraj a z 

tohoto titulu také členkou senátu AMG. Tento orgán se sešel v roce 2019 

v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Pro AMG byly připomínkovány různé materiály, 

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

GDPR, účtování a nákupu sbírkových předmětů a také jejich inventarizace. Poznatky a náměty, 

které se řeší při jednání senátu, jsou přeposílány ostatním členům regionální sekce s 

upozorněním na aktuální a důležité změny a události.  

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

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

sbírkových předmětů a příprava panoramatických prohlídek expozic v režimu virtuální reality. 
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Ve spolupráci s městem Zábřeh probíhala také reinstalace expozice J. E. Welzla v Muzeu 

Zábřeh. Významným projektem byla rovněž výstava Příběhy apoštolů a evangelistů, která byla 

na jaře 2019 instalovaná ve Výstavní síni šumperského muzea. 

Projekt 3D digitalizace sbírkových předmětů pokračoval i v roce 2019 opět s pomocí 

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

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

v předchozích letech byly s použitím 3D snímků sbírkových předmětů v režimu virtuální reality 

zpracovány panoramatické virtuální prohlídky stálé expozice Muzea v Šumperku, expozice 

Pravěk Mohelnicka a nové expozice domácí fauny a lesnictví na zámku Úsov. Tato technologie 

je nejen moderní a atraktivní, ale také umožňuje velmi realistický zážitek pro ty návštěvníky, 

kteří se kvůli handicapu nemohou dostat do expozic umístěných v prostorách, kde není 

umožněn bezbariérový přístup. 

V oblasti kulturně-výchovných programů byla ředitelka hlavní organizátorkou 

jedenáctého ročníku tradiční akce Šumperský hafan, pořádané ve spolupráci se záchrannými 

organizacemi a regionálními psími útulky v areálu Pavlínina dvora v Šumperku. 

Na publikační činnosti se kromě mnoha propagačních článků podílela ředitelka 

organizace článkem Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2018 (Severní Morava, sv. 105). 

Ředitelka organizace je také vedoucí redaktorkou sborníku Severní Morava. 

V rámci vzdělávání absolvovala ředitelka 2 odborné semináře, 5 seminářů bylo na téma 

obecných manažerských schopností (Zakázky malého rozsahu, Kontrola veřejných financí, 

Time management, Porada a školení ředitelů pořádaná zřizovatelem, Energetický management 

apod.), v rámci jazykového vzdělávání proběhlo 64 kurzů německého jazyka, součástí 

vzdělávání byly také účasti na zasedáních senátu AMG (4 ročně). 

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

čestným členem Společnosti přátel hradu Bouzova. 
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2.5 Závěr 

Rok 2019 ve Vlastivědném muzeu v Šumperku je možné hodnotit kladně. Celková 

návštěvnost byla o málo nižší, ovšem výnosy ze vstupného naopak vyšší. Lovecko-lesnické 

muzeum na zámku Úsov opět zaznamenalo rekordní tržby, jež přesahovaly 1 000 000 Kč. 

Všechny stanovené významné úkoly – akce k 30. výročí sametové revoluce, digitalizace 

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

panoramatických prohlídek expozic v systému virtuální reality a vydání 105. svazku sborníku 

Severní Morava – byly splněny. 

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

sbírkových předmětů (celkem 572 600 Kč). Maximální pozornost byla opět věnována práci se 

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

lokací a pořádku v depozitářích. 

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

stránky bezesporu patří tradičně 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 (3. - 4. místo v celostátní statistice4 za 

rok 2018) a počet stálých expozic (36. - 46. místo v celostátní statistice5 za rok 2018). V počtu 

kulturně-výchovných akcí bylo Vlastivědné muzeum v Šumperku na 44. - 45. místě a podle 

počtu návštěvníků na 34. místě. Celkový počet hodnocených muzeí a památníků v roce 2018 

byl 477 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 

                                                      
4 Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v ČR 2018, Muzea, galerie a památníky, NIPOS 2018, dostupné 

z www.nipos-mk.cz 
5 Výběr ze základních statistických údajů o kultuře v ČR 2018, Muzea, galerie a památníky, NIPOS 2018, dostupné 

z www.nipos-mk.cz 

http://www.nipos-mk.cz/
http://www.nipos-mk.cz/
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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 2020 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. Obě tyto expozici byly 

rekonstruovány v roce 2019, k jejich otevření pro veřejnost došlo začátkem roku 2020.  

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.  

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, 

zda 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 2019 vyšší než v roce 2018 (108 440 

Kč), ovšem stále převažovaly 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 

2019 tak organizace získala téměř 160 000 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 
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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. VM Šumperk proto ke konci roku 2019 zrušilo dvě pracovní místa 

a náplň činnosti bude rozdělena mezi stávající zaměstnance. Tím dojde k ušetření mzdových 

nákladů na rok 2020. V případě energií je důsledně sledována měsíční spotřeba a zaměstnanci 

jsou vedeni k šetření. Ceny většiny energií jsou stanoveny zřizovatelem vybranými dodavateli. 

Zásadním úkolem pro všechna muzea nadále zůstává 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: 327 př. č., 1 720 ks věcí movitých 

1.1.1.4 Volné nákupy: 54 př. č., 334 ks věcí movitých 

1.1.1.5 Dary: 228 př. č., 347 ks věcí movitých 

1.1.1.6 Převody: 5 př. č., 5 ks 

1.1.1.7 Staré sbírky: 73 př. č., 74 ks věcí movitých 

Sbírka šumperského muzea: celkem 495 př. č., 2173 ks věcí movitých, 1080 sbírkových předmětů 

(bez archeologické podsbírky)  

Z toho společenské vědy 448 př. č., 1745 ks věcí movitých (652 sbírkových předmětů bez archeologické 

podsbírky) a přírodní vědy 47 př. č., 428 ks věcí movitých (428 sbírkových předmětů) 

 Podsbírka historická 438 př. č., 664 ks věcí movitých, 652 sbírkových předmětů 

Obecná historie - 233 př. č., 351 ks, 348 sb. předmětů  

    Kollerová, Lipenská, Müllerová, Filipová 

Umělecká historie – 64 př. č., 108 ks, 108 sb. předmětů       Lipenská, Müllerová 

Národopis - 141 př. č., 205 ks, 196 sb. předmětů                 Kudelová 

 Podsbírka archeologická celkem 10 př. čísel, 1081 ks                                 Tomešová, Halama 

 Podsbírka geologická celkem 25 př. č., 25 ks, 25 sb. předmětů                                         Dvořák 

 Podsbírka botanická celkem 2 př. č., 383 ks, 383 sb. předmětů                                        Zmrhalová 

 Podsbírka zoologická celkem 20 př. č., 20 ks, 20 sb. předmětů                                              Dvořák 
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Vlastní sběr systematický: 264 př. č., 1546 ks, 458 sb. předmětů (bez archeologické podsbírky), volné 

nákupy: 51 př. č., 331 ks, 330 sb. předmětů, dary: 162 př. č., 278 ks, 274 sb. předmětů, staré sbírky: 13 př. 

č., 13 ks, 13 sb. předmětů, převody: 5 př. č., 5 ks, 5 sb. předmětů. 

Sbírka mohelnického muzea: celkem 22 př. č., 127 ks věcí movitých, 24 sb. předmětů (bez archeologické 

podsbírky) 

 Podsbírka historická: 7 př. č., 24 ks věcí movitých, 24 sb. předmětů               Janíčková, Žouželka 

 Podsbírka archeologická: 15 př. č., 103 ks věcí movitých                    Halama, Tomešová 

Vlastní sběr systematický: 18 př. č., 123 ks, staré sbírky: 2 př. č., 2 ks, nákupy: 2 př. č., 2 ks 

Sbírka zábřežského muzea: celkem 100 př. č., 109 ks věcí movitých, 104 sbírkových předmětů  

Vlastní sběr systematický: 32 př. č., 37 ks, 33 sb. předmětů, dary: 66 př. č., 69 ks, 69 sb. předmětů, 

staré sbírky: 2 př. č., 3 ks, 2 sb. předměty                                               Kudelová, Tempírová 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: celkem 8 př. č., 9 ks věcí movitých, 9 sbírkových předmětů 

Vlastní sbírková činnost systematická: 7 př. č., 8 ks, staré sbírky: 1 př. č., 1 ks                                  Janíčková 

Sbírka PAK v Lošticích: celkem 6 př. č., 6 ks věcí movitých, 6 sbírkových předmětů 

Vlastní sbírková činnost systematická: 6 př. č., 6 ks                         Janíčková 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově: 56 př. č., 56 ks věcí movitých, 56 sbírkových 

předmětů 

Nákupy: 1 př. č., 1 ks, staré sbírky: 55 př. č., 55 ks, 55 sb. předmětů                        Kudelová 

VM v Šumperku za rok 2019 celkem 687 př. č., 2 480 ks věcí movitých. 

Z toho: společenské vědy 640 př. č., 2 052 ks věcí movitých 

přírodní vědy 47 př. č., 428 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 66 488 Kč, z toho 50 000 Kč investiční 

účelový příspěvek – nákup sbírek muzejní povahy od zřizovatele. 
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Sbírkotvorná činnost probíhala dle plánovaných úkolů pro rok 2019 v souladu se zřizovací listinou 

a se Strategií sbírkotvorné činnosti VM v Šumperku. K 31. 12. 2019 byla provedena kontrola zápisů do 

přírůstkových knih. 

1.1.2 Systematická evidence 

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

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

Sbírka šumperského muzea: 1799 sbírkových předmětů (2811) 

 Podsbírka historická: 418 sbírkových předmětů (489 ks věcí movitých)  

Kudelová  183 sbírkových předmětů (188 ks) 

  Filipová  52 sbírkových předmětů (52 ks) 

  Kollerová  138 sbírkových předmětů (204 ks) 

  Lipenská  23 sbírkové předměty (23 ks) 

  Müllerová   22 sbírkových předmětů (22 ks) 

 Podsbírka archeologická: 670 sbírkových předmětů (1611 ks) 

  Tomešová  650 sbírkových předmětů (1 591 ks) 

  Halama  20 sbírkových předmětů (20 ks) 

 Podsbírka botanická: 711 sbírkových předmětů (711 ks)  

  Zmrhalová  711 sbírkových předmětů (711 ks) 

 Podsbírka zoologická: 0 sbírkových předmětů (0 ks)  

Sbírka mohelnického muzea: 924 sbírkových předmětů (9 223 ks) 

 Podsbírka historická: 22 sbírkových předmětů (23 ks)  

  Žouželka  12 sbírkové předměty (12 ks) 

  Janíčková  10 sbírkové předměty (11 ks) 

 Podsbírka archeologická: 902 sbírkových předmětů (9 200 ks)  

  Halama  440 sbírkových předmětů (8 297 ks) 

  Tomešová  52 sbírkových předmětů (54 ks) 

  Tomešová   410 sbírkových předmětů – ve spolupráci se spol. Archaia Olomouc z. ú.  

     kontrola a doplnění karet (849 ks)   

Sbírka zábřežského muzea: 118 sbírkových předmětů (127 ks)  

  Tempírová  59 sbírkových předmětů (59 ks) 
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  Kudelová  57 sbírkových předmětů (66 ks) 

  Müllerová  2 sbírkové předměty (2 ks) 

Sbírka PAK v Lošticích: 196 sbírkových předmětů (196 ks) 

  Janíčková  196 sbírkových předmětů (196 ks) 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: 27 sbírkových předmětů (28 ks)  

  Janíčková  27 sbírkových předmětů (28 ks) 

 Sbírka lovecko-lesnického muzea: 1 sbírkových předmětů (1 ks)  

 Podsbírka historická 

  Kudelová  1 sbírkový předmět (1 ks) 

 

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 ve zprávě uvedeny počty sbírkových předmětů, nikoli počty 

věcí movitých.  

Podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví byly nově podle metodiky zřizovatele 

inventarizovány i sbírky zapsané v účetní evidenci, celkem bylo takto zinventarizováno 2452 

sbírkových předmětů.  

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. 

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo v systematické evidenci v roce 2019 zpracováno celkem  

 3 065 sbírkových předmětů (12 386 ks věcí movitých).         
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 Podsbírka jiná – současnost: 

431 sbírkových předmětů                                                   Vepřková, Kollerová, Müllerová 

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

sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 4271 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka archeologická:  

852 sbírkových předmětů                                                           Tomešová, Halama, Lubina  

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce archeologické celkem zinventarizováno 852 

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

 Podsbírka botanická  

1188 sbírkových předmětů                                                         Zmrhalová, Dvořák, Lubina  

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce botanické celkem zinventarizováno 1188 

sbírkových předmětů, tj. cca 13 % z celkového počtu cca 9 176 sbírkových předmětů 

v podsbírce. 

 Podsbírka geologická 

700 sbírkových předmětů                                                       Dvořák, Zmrhalová, Kudelová 

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce geologické celkem zinventarizováno 700 

sbírkových předmětů, tj. cca 12 % z celkového počtu 6020 sbírkových předmětů v podsbírce. 

 Podsbírka zoologická 

352 sbírkových předmětů                                                       Dvořák, Zmrhalová, Kudelová 

Ve sbírce šumperského muzea – podsbírce zoologické celkem zinventarizováno 352 

sbírkových předmětů, tj. cca 10 % z celkového počtu 3212 sbírkových předmětů v podsbírce. 

Celkem ve sbírce šumperského muzea zinventarizováno 6826 sbírkových předmětů, tj. cca 

9,5 % z celkového počtu 71 843 sbírkových předmětů ve sbírce. 

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

 Podsbírka historická  

1 288 sbírkových předmětů                                                                   Tempírová, Kollerová, Müllerová 

Celkem ve sbírce zábřežského muzea celkem zinventarizováno 1 288 sbírkových předmětů, tj. 

celkem cca 12 % z celkového počtu 11 132 sbírkových předmětů ve sbírce. 
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Sbírka PAK v Lošticích – PKL/002-04-11/072002 

 Podsbírka výtvarná  

229 sbírkových předmětů                                                    Janíčková, Lipenská, Tempírová 

Celkem ve sbírce PAK v Lošticích celkem zinventarizováno 229 sbírkových předmětů, tj. cca 

10 % z celkového počtu cca 2 171 sbírkových předmětů ve sbírce. 

 

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

 Podsbírka historická  

529 sbírkových předmětů                                                                        Janíčková, Kollerová, Müllerová 

Celkem ve sbírce HM v Lošticích celkem zinventarizováno 529 sbírkových předmětů, tj. celkem cca 

10 % z celkového počtu 5 118 sbírkových předmětů ve sbírce. 

 

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

 Podsbírka historická  

 731 sbírkových předmětů                                                      Janíčková, Kollerová, Lipenská  

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce historické celkem zinventarizováno 731 

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

 Podsbírka archeologická  

2 760 sbírkových předmětů                                      Halama, Tomešová, Janíčková, Lubina 

Ve sbírce mohelnického muzea – podsbírce archeologické celkem zinventarizováno 2760 

sbírkových předmětů, tj. cca 6 % z celkového počtu 48 480 sbírkových předmětů v podsbírce. 

Celkem ve sbírce mohelnického muzea zinventarizováno 3 491 sbírkových předmětů, tj. cca 6 

% z celkového počtu 55 417 sbírkových předmětů ve sbírce. 

 

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

 Podsbírka botanická  

33 sbírkových předmětů                                                          Zmrhalová, Třísková, Dvořák 

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

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

 



39 
 

 Podsbírka geologická  

50 sbírkových předmětů                                                         Dvořák, Třísková, Zmrhalová 

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

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

podsbírce. 

 Podsbírka historická  

192 sbírkových předmětů                                                      Kudelová, Třísková, Vepřková 

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

192 sbírkových předmětů, tj. cca 15 % z celkového počtu 1248 ks sbírkových předmětů v 

podsbírce. 

 Podsbírka zoologická  

200 sbírkových předmětů                                                        Dvořák, Zmrhalová, Třísková 

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

200 sbírkových předmětů, tj. cca 11 % z celkového počtu 1879 sbírkových předmětů v 

podsbírce. 

Celkem ve sbírce lovecko-lesnického muzea zinventarizováno 475 sbírkových předmětů, tj. 

cca 12 % z celkového počtu 3842 sbírkových předmětů ve sbírce. 

 

SUMÁŘ: 

Sbírka šumperského muzea - 6 826 sbírkových předmětů, tj. celkem 9,5 % 

 Podsbírka historická - 3 303 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

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

 Podsbírka archeologická - 852 sbírkových předmětů, tj. 5 % 

 Podsbírka botanická - 1188 sbírkových předmětů, tj. 13 % 

 Podsbírka geologická - 700 sbírkových předmětů, tj. 12 % 

 Podsbírka zoologická - 352 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

Sbírka zábřežského muzea – 1 288 sbírkových předmětů, tj. celkem 12 % 

Sbírka PAK v Lošticích - 229 sbírkových předmětů, tj. celkem 10 % 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích - 529 ks sbírkových předmětů, tj. celkem 10 %  
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Sbírka mohelnického muzea – 3 491 sbírkových předmětů, tj. celkem 6 % 

 Podsbírka historická – 731 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka archeologická – 2 760 sbírkových předmětů, tj. 6 % 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově -  475   sbírkových předmětů, tj. celkem cca 12 % 

 Podsbírka botanická - 33 sbírkových předmětů, tj. 12 % 

 Podsbírka geologická – 50 sbírkových předmětů, tj. 10 % 

 Podsbírka historická – 192 sbírkových předmětů, tj. 15 % 

 Podsbírka zoologická – 200 sbírkových předmětů, tj. 11 %  

Ve sbírkách VM v Šumperku bylo inventarizováno podle zákona 122/2000 Sb. celkem 12 838 

sbírkových předmětů, tj. cca 8,5 % z celkového počtu 149 525 sbírkových předmětů. Podle 

zákona 563/1991 Sb. bylo zinventarizováno 2 452 sbírkových předmětů. Celkem bylo 

inventarizováno 15 290 sbírkových předmětů. 

1.2.1 Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu 

evidence sbírkových předmětů DEMUS 

Sbírka šumperského muzea: nové přírůstky 1 799 ks, přepis 979 ks, celkem 2 778 

katalogizačních karet 

 Podsbírka historická: nové přírůstky 418 ks, přepis 299 ks; celkem 717 karet 

Vepřková  přepis 48 ks 

Kudelová  nové přírůstky 183 ks 

Filipová  nové přírůstky 52 ks 

Kollerová  nové přírůstky 138 ks 

Müllerová  nové přírůstky 22 ks 

Lipenská  nové přírůstky 23 ks 

Tomešová  přepis 251 ks 

 Podsbírka botanická: celkem 711 ks 

Zmrhalová  nové přírůstky 711 ks 

 Podsbírka zoologická: celkem 200 karet 

Dvořák  přepis 200 ks 
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 Podsbírka geologická: celkem 200 karet 

Dvořák  přepis 200 ks 

 Podsbírka současnost: přepis 280 ks 

Kudelová   přepis 84 ks  

Kollerová  přepis 18 ks 

Müllerová  přepis 15 ks 

Vepřková  přepis 163 ks 

 Podsbírka archeologická: nové přírůstky 670 ks 

Tomešová  nové přírůstky 650 ks 

Halama  nové přírůstky 20 ks 

Sbírka mohelnického muzea: nové přírůstky 924 karet 

 Podsbírka historická:  

Žouželka   nové přírůstky 12 ks 

Janíčková nové přírůstky 10 ks, přepis ukončen (doplňování pouze 

jednotlivých případů) 

 Podsbírka archeologická: celkem 902 karet 

Tomešová  nové přírůstky od spol. Archaia Olomouc z. ú. 410 ks 

Tomešová  nové přírůstky 52 ks 

Halama  nové přírůstky 440 ks 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická: nové přírůstky 118 ks, přepis 435 ks; celkem 553 karet 

Tempírová  nové přírůstky 59 ks, přepis 435 ks 

Kudelová  nové přírůstky 57 ks  

Müllerová  nové přírůstky 2 ks 

Sbírka PAK v Lošticích  

 Podsbírka výtvarná: nové přírůstky 196 ks (přepis dokončen) Janíčková 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích  

 Podsbírka historická: nové přírůstky 27 ks (přepis dokončen) Janíčková 
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Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově: přepis 299 katalogizačních karet, 1 ks nové 

přírůstky; celkem 300 karet 

 Podsbírka botanická 

Zmrhalová   přepis 20 ks 

 Podsbírka geologická: celkem 50 ks  

Dvořák   přepis 50 ks 

 Podsbírka zoologická: celkem 50 ks  

Dvořák   přepis 50 ks 

 Podsbírka historická: celkem 179 ks  

Kudelová   nové přírůstky 1 ks, přepis 178 ks  

Ve sbírkách VM v Šumperku za rok 2019 zaevidováno v programu DEMUS celkem 4 778 

katalogizačních karet, z toho 3 065 ks nových přírůstků, přepsáno 1 713 ks katalogizačních 

karet. 

1.2.2 Digitalizace sbírkových předmětů 

Sbírka šumperského muzea   2 068 sbírkových předmětů 

 Podsbírka historická   1 131  

 Podsbírka archeologická  247  

 Podsbírka zoologická   213 

 Podsbírka geologická   144 

 Podsbírka botanická   200 

 Podsbírka jiná – současnost  133 

Sbírka mohelnického muzea   486 

 Podsbírka historická    210  

 Podsbírka archeologická   276  

Sbírka zábřežského muzea   348 

Sbírka PAK v Lošticích   197  

Sbírka HM v Lošticích    118 
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Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 249 

 Podsbírka historická   121 

 Podsbírka geologická   66 

 Podsbírka zoologická   0 

 Podsbírka botanická   62 

Celkem za VM digitalizováno 3 466 sbírkových předmětů. Z toho bylo 102 sbírkových 

předmětů navíc digitalizováno i ve formátu 360° rotujících objektů. 

1.3 Restaurování a konzervace 

1.3.1 Základní ošetření 

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  201 ks 

 Podsbírka archeologická: vybrané předměty archeologické povahy zapsané v této 

podsbírce          172 ks 

 Podsbírka zoologická a geologická: vybrané předměty zapsané v těchto podsbírkách

          20 ks 

 Podsbírka botanická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  205 ks 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka archeologická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce 74 ks 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  22 ks 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická: vybrané předměty zapsané v této podsbírce  18 ks 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

Vybrané předměty zapsané v této sbírce       39 ks 

Celkem bylo ve VM Šumperk ošetřeno 751 ks předmětů. 

1.3.2 Desinfekce sbírek 

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   800 ks 
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 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 

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 926 ks, z toho 61 ks externě za celkovou částku 572 500 Kč, z toho dotace MK ČR 

z programu ISO 139 000 Kč a z dotace OK 5 000 Kč. 

1.3.3.1   Konzervace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   97 ks 

 Podsbírka archeologická  68 ks                                                                                                            

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická   19 ks 

 Podsbírka archeologická  58 ks - z toho 6 ks externě AÚ AV v Brně 

Sbírka zábřežského muzea  

 Podsbírka historická   19 ks  

Celkem bylo konzervováno 261 kusů sbírkových předmětů, z toho 6 ks externě za cenu 8 500 

Kč. 
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1.3.3.2   Rekonzervace  

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická      118 ks 

 Podsbírka archeologická     82 ks                                                                                

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická, sbírka zbraní a militární  62 ks                                                  

 Podsbírka archeologická     22 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 

Celkem bylo rekonzervováno 465 kusů sbírkových předmětů.  

1.3.3.3   Restaurování  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka historická   

o Stuhy z pozůstalosti J. Zajíce: H22041/1-6, H 22043/1-16, H22044/1-4, H 

22045/1-2, H22047/1-3, H22048/1-2, H22049, H22050/1-3, H 22051/1-7, 

(celkem 44 stuh): restaurátorka M. Motyková, s přispěním Olomouckého kraje 

z programu Podpora kultury v OK – na výstavu Od socialismu k demokracii (celkem 8 

500 Kč, dotace 5 000 Kč). 

o orchestrion H 24949, 3. etapa restaurování, restaurátor R. Janoušek - ( 43 000 Kč). 

o Prapor hedvábný s vyobrazením sv. Barbory, H 1396, 1. etapa restaurování, 

restaurátorka M. Motyková - (40 400 Kč). 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická     

o Dámský zimní kabátek, 19. století, H 12 086, restaurátorka Martina Motyková - 

(23 100 Kč). 
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Sbírka Památníku Adolfa Kašpara 

 Podsbírka výtvarná     

o Výtvarná díla Adolfa Kašpara – původní práce, kresby, akvarely, písemnosti: celkem 6 

ks ze stálé expozice PAK, AK 102, AK 103, AK 107, AK 112, AK 121, AK 130, 

restaurátor M. Kostlán, DiS. – (20 000 Kč). 

Sbírka Havelkova muzea 

 Podsbírka historická 

o Obraz, olejomalba, Madona se světci, H 2950, 1. etapa restaurování, restaurátor 

M. Kostlán, Dis. - (34 000 Kč).  

Sbírka Lovecko-lesnického muzea 

 Podsbírka historická 

o Hasičská stříkačka ruční dvoupístová, z roku 1793, HÚ 713, 1. a 2. etapa 

restaurování, 1. etapa restaurování byla realizována s přispěním MK ČR 

z programu ISO/d, restaurátor Zdeněk Špaček - (celkem 395 000 Kč, dotace 

139 000 Kč). 

Celkem bylo externě restaurováno 20 sbírkových předmětů - 55 ks věcí movitých, z toho 3 

sbírkové předměty byly restaurovány částečně (dílčí etapy restaurování), v celkové částce 

564 000 Kč, z toho dotace MK ČR z programu ISO 139 000 Kč a z dotace OK 5000 Kč. 

1.3.3.4   Preparace  

Sbírka šumperského muzea  

 Podsbírka botanická 

o preparace vlastních přírůstků  145 ks     

Celkem preparováno 145 kusů.                                                                          

Celkem bylo ošetřeno ve VM Šumperk 20 077 sbírkových předmětů, z toho 61 externě.   

1.4 Práce se sbírkami 

 Pravidelné sledování a záznamy klimatických změn 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. 
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 Vedení přírůstkových knih. 

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

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

Směrnice č. 2/2014, Depozitární řád a Směrnice 4/2017 Režim zacházení se sbírkami. 

 Zajištění vazby evidenčních karet. 

 Úklid v depozitářích a v regálech; průběžná inventarizace, aktualizace 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; třídění herbářových položek, 

průběžná desinfekce, preparace, sušení a determinace herbářových položek. 

1.5  Centrální evidence sbírek (CES) 

1.5.1  Zařazení do sbírky  

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zařazeno 571 evidenčních čísel – 643 ks 

 Podsbírka botanická – celkem bylo do CES zařazeno 1 přírůstkové číslo – 130 ks a 949 

evidenčních čísel – 949 ks 

 Podsbírka geologická – celkem bylo do CES zařazeno 42 evidenčních čísel – 42 ks 

 Podsbírka zoologická – celkem bylo do CES zařazeno 24 evidenčních čísel – 24 ks 

 Podsbírka archeologická – celkem bylo do CES zařazeno 17 přírůstkových čísel –  

389 ks a 20 evidenčních čísel – 20 ks 

Sbírka šumperského muzea – celkem bylo zařazeno do CES 18 přírůstkových čísel – 

519 ks předmětů, 1 606 evidenčních čísel – 1 678 ks předmětů. 

Sbírka zábřežského muzea 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zařazeno 212 evidenčních čísel – 250 ks 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zařazeno 6 evidenčních čísel – 6 ks 
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Sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích 

 Podsbírka výtvarné umění – celkem bylo do CES zařazeno 320 evidenčních čísel –  

320 ks 

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zařazeno 29 evidenčních čísel – 29 ks 

 Podsbírka archeologická – celkem bylo do CES zařazeno 29 přírůstkových čísel –  

2 057 ks a 449 evidenčních čísel – 8 779 ks 

Sbírka mohelnického muzea – celkem bylo do CES zařazeno 29 přírůstkových čísel – 2 057 ks 

a 478 evidenčních čísel – 8 808 ks. 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově 

 Podsbírka historická – celkem bylo do CES zařazeno 57 evidenčních čísel - 57 ks 

VM v Šumperku zapsalo do CES v roce 2019 celkem 2 576 ks předmětů zapsaných pod 

47 přírůstkovými čísly a 11 119 ks předmětů zapsaných pod 2 679 evidenčními čísly. 

1.5.2  Vyřazení ze sbírky 

Sbírka šumperského muzea 

 Podsbírka historická – vyřazeno 9 evidenčních čísel, 9 ks 

 Podsbírka jiná – současnost – vyřazeno 5 evidenčních čísel, 5 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 mohelnického muzea v Mohelnici 

 Podsbírka historická – vyřazeno 6 evidenčních čísel, 6 ks 

 Podsbírka archeologická – vyřazena 2 evidenční čísla, 2 ks 

VM v Šumperku vyřadilo v roce 2019 celkem 28 sbírkových předmětů, (28 ks věcí movitých)  

Žádosti o zapsání sbírek do CES byly zaslány 4x do roka (dne 14. 2. 2019, 12. 4. 2019, 7. 8. 

2019 a 11. 10. 2019) v řádném termínu a změny provedené v CES byly Ministerstvem kultury 

potvrzeny (dne 22. 2. 2019, 30. 4. 2019, 3. 9. 2019 a 6. 12. 2019). 
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1.6  Nájem a výpůjčky 

1.6.2  Výpůjčky (VM si vypůjčilo) 

 Dlouhodobé smlouvy – 41 evid. č., 42 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, Městské 

muzeum Králíky). 

 Krátkodobé smlouvy – 266 evid. č., 314 ks (Technické muzeum Brno, Státní okresní 

archiv Šumperk, Divadlo Šumperk, Vlastivědné muzeum Olomouc, Regionální 

muzeum v Litomyšli). 

Celkem si VM Šumperk vypůjčilo - 307 evid. č., 356 ks. 

1.6.3  Zápůjčky (VM zapůjčilo)  

 Dlouhodobé smlouvy – 376 evid. čísel, 474 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 – 951 evid. č., 1 318 ks (Muzeum Oderska, Muzeum Vyškovska, 

Muzeum Kroměřížska, Muzeum silnic Vikýřovice, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, NPÚ Olomouc, MZM Brno, Klub 

českých turistů Šumperk, Technické muzeum Brno, Muzeum a galerie v Prostějově, 

zámek Velké Losiny, SZM Opava, Muzeum v Bruntále, Prácheňské muzeum Písek, 

Muzeum Blanenska, Gala Prostějov, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Novojičínska, 

Městské muzeum Králíky, Kulturní centrum Letohrad). 

Výstavy, na kterých VM spolupracovalo formou zápůjček: 

 Vánoce na zámku Velké Losiny, Národní památkový ústav, zámek Velké Losiny, 2. 

12. 2019 – 19–1. 2020 

 Olomoucký orloj, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 3. 10. 2019 – 5. 1. 2020 

 Pastevectví pod Pradědem, Muzeum v Bruntále, 19. 9. 2019 – 10. 11. 2019 

 Bližnímu ku pomoci aneb hasiči při likvidaci dopravních nehod a kalamit na našich 

cestách a silnicích, Muzeum silnic ve Vikýřovicích, Správa silnic OK, 15. 6. 2019 – 

12. 10. 2019 
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 Cesty Gustava Ulricha, Muzeum silnic ve Vikýřovicích, Správa silnic OK, 6. 12. 2019 

– 27. 3. 2020 

 Vzorná hospodyňka aneb z domácností našich babiček, Vlastivědné muzeum 

Jesenicka, 27. 3. 2019 – 9. 6. 2019 

 Jarmila Haldová – Čeští panovníci, Muzeum Kroměřížska, 27. 2. 2019 – 19. 5. 2019 

 Okouzleni Afrikou, Moravské zemské muzeum, 1. 4. 2019 – 30. 3. 2020 

 Pro kamna ke Špačkovi, v domě U Zlatého prstenu, Muzeum hl. města Prahy, 16. 4. 

2019 – 30. 4. 2020 

 Fenomén svateb aneb jak jsme se vdávali a ženili ve 2. polovině 20. století, Slezské 

zemské muzeum v Opavě, 29. 7. – 20. 2. 2020 

 Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, bandury…, Muzeum Novojičínska, 28. 11. 

2019 – 1. 6. 2020 

 výstava k 70. výročí založení podniku Gala, Gala, a.s. v Prostějově, 10. 4. 2019 – 31. 

12. 2019 

Zápůjčky k badatelským a vědeckým účelům: 

 Národní památkový ústav, ÚZOP v Olomouci – 2 zápůjčky 

 Univerzita Palackého v Olomouci – 2 zápůjčky 

 Přírodovědná fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav botaniky a zoologie 

 Prácheňské muzeum v Písku 

 Muzeum Blanenska 

Celkem zapůjčeno z VM – 1 327 evid. č., 1 792 ks.  

Ostatní výpůjčky nesbírkových předmětů na výstavy a do expozic: 

Dlouhodobé a krátkodobé zápůjčky do VM a zařízení – 2 579 ks předmětů (ak. malíř L. Bartoš, 

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

Hulitová, Šumperk, Kamila Kubášková, Ostrava, Věra Kovářová, Anežka a Miroslav Kovalovi, 

Jaroslav Minář, Günter Hujber, Zdeňka Rambousková, Antonín Suchan, Petr Válek, Dagmar 

Koverdynská, Tim Domes, T. Motýl, Klub přátel dětského sboru, …). 
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1.7   Depozitáře  

1.7.2   Adaptované depozitáře, stávající depozitáře  

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

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

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

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

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

dvůr 437 m2.  

Sbírka mohelnického muzea 

 Podsbírka archeologická: 4 místnosti v mohelnickém muzeu; plocha 81,3 m2, úložná plocha  

301,5 m2 

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

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

Sbírka zábřežského muzea: 2 místnosti robotárna Šumperk. Plocha 207, 8 m2, úložná plocha 471 m2.   

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích: 1 místnost robotárna.  Plocha 42,5 m2, úložná plocha 118,5 m2. 

Sbírka Památníku A. Kašpara v Lošticích: 2 místnosti, z toho 1 místnost v budově PAK Loštice,  

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

Sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově: 5 místností, z toho 1 místnost v budově robotárny 

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

a zoologická). 

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

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

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

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 téměř naplněná. 
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 V některé z místností sbírky šumperského muzea zhotovit závěsný systém pro fond 

výtvarného umění. Současná kapacita závěsného systému pro ukládání těchto 

sbírkových předmětů je ve stávajícím depozitáři již zcela vyčerpaná. 

 Vybavit místnosti M1, M2 sbírky šumperského muzea a M1 sbírky zábřežského muzea 

na robotárně paletovými regály pro uložení sbírky nábytku. Sbírky stojí přímo na 

podlaze, při přívalových deštích velké riziko zatékání okny a poškozování spodní části 

nábytku. Montáží regálů se zvýší kapacita depozitáře a bude možná bezproblémová 

údržba podlah.  

 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 zmodernizovat a vybavit paletovými regály pro uložení rozměrných 

sbírek. 

 Vybavit regály s protiprašnou úpravou depozitář sbírky Lovecko-lesnického muzea na 

robotárně. 

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: 7 čísel, 50 ks (DE 1/2019–7/2019) 

 Sbírka šumperského muzea, podsbírka archeologická - 1 číslo, 2 ks (DEŠ 1/2019) 

 Sbírka zábřežského muzea, podsbírka historická – 11 čísel, 72 ks (DE 1/2019-11/2019) 

 Sbírka mohelnického muzea, podsbírka archeologická - 1 číslo, cca 1000 ks (DEM 1/2019) 

1.8.2.2     Zvukové nahrávky   0 ks 
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1.8.3  Předměty s evidencí podle samostatných předpisů 

1.8.3.1   Knihovna – Lipenská  

 Vedení evidence knihovního fondu: do seznamu přírůstků zaznamenáno celkem 220 

knižních titulů, přírůstková čísla 14.261 – 14.480 (viz Seznam přírůstků za rok 2019). 

 Katalogizace knihovních dokumentů (počítačové zpracování kartotéky) – celkem 140 

titulů. Přepis knih do programu Verbis, přímé uložení na serveru Městské knihovny 

T. G. Masaryka Šumperk. 

 Evidence a cirkulace periodik. 

 Vazba novin a časopisů, celkem 26 svazků. 

 Zajištění a evidence výpůjček knihovních dokumentů pro zaměstnance VM 

v Šumperku. 

 Zajištění meziknihovní výpůjční služby: vyřízeno celkem 36 výpůjček knihovních 

dokumentů pro zaměstnance VM v Šumperku (33 ks z Vědecké knihovny v Olomouci, 

2 ks z Národní knihovny ČR, 1 ks z Městské knihovny Králíky). Z fondu Knihovny VM 

v Šumperku byla v rámci MVS poskytnuta 1 výpůjčka pro Knihovnu Univerzity 

Palackého. 

 Obsluha a údržba kopírovacího stroje. 

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

přidělování ISBN (Zmrhalová, M.: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. – Gába, 

Z.: Společenství ledovcových souvků u Kolnovic – Müllerová, L.: Kolekce apoštolů a 

evangelistů z Králík – Kollerová, M.: V šest u divadla. Krátký pohled do historie 

sametové revoluce v Šumperku – Severní Morava sv. 105) 

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

příloha Seznam publikovaných článků o VM v Šumperku za rok 2019). 

 Revize knihovního fondu:  

o Dle Příkazu ředitelky č. 16/2019 Vlastivědného muzea v Šumperku k provedení 

řádné revize knihovního fondu knihovny VM (SUE301) pro rok 2019 a 

jmenování členů komise byla provedena řádná revize knihovního fondu 

k ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních 

dokumentech se skutečným stavem dle § 16 zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
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a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon), a vyhlášky č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 

Sb. Kontrolou prošly evidenční záznamy v rozsahu přírůstkových čísel 1-3000. 

Celkem bylo zkontrolováno 2991 ks knihovních dokumentů, tj. cca 20,7 % 

knihovního fondu. Plán řádné revize je stanoven tak, aby prošlo revizí min 20 % 

knihovních dokumentů (celý fond revidovaný jednou za 5 let). O výsledku 

revize knihovního fondu pro rok 2019 byl sepsán zápis s podpisy revizní komise.  

Janíčková, Kollerová, Kudelová, Lipenská 

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

v Šumperku byla provedena inventura knih půjčených zaměstnancům muzea, 

kde nebyla zjištěna žádná ztráta. O výsledku revize byl sepsán protokol. 

Lipenská 

 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 vypracovány zprávy o prověření, seznam odebíraného tisku  

a nakoupené literatury. K založení se odevzdává u sekretářky VM. 

1.8.3.2     Archiv  

 Evidence písemností a projektů ve spisovně a stavebním archivu. 

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

a evidenčních karet sbírkových předmětů ze spisovny. 

1.8.3.3   Fotoarchiv  

 Evidence a ukládání fotodokumentace k regionu. 

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

 Zapůjčování fotografií, negativů. 

 digitalizace fotoarchivu.    

Celkem bylo poskytnuto na základě licenčních smluv z fotoarchivu 27 digitálních záznamů 

fotografií. Digitalizováno a uloženo bylo zatím celkem 1528 dokumentů fotoarchivu. 
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1.8.3.4    Videokazety  

Za rok 2019 nepřibyly nové videokazety. Celkem 3 videokazety byly digitalizovány. 

Celkem je v evidenci 25 videokazet vlastních a 54 převzatých.  

1.8.3.5    Elektronické nosiče  

Zpracovávání a evidence CD a DVD nosičů vlastních a převzatých. 

 CD převzaté  0 ks 

 CD vlastní  0 ks 

 DVD převzaté               5 ks 

 DVD vlastní  227/2018–236/2019 (vlastní digitalizace sbírkových předmětů a 

dokumentace prezentovaných sbírek 10 ks) 

Celkem je v evidenci 95 ks CD a 241 ks DVD, v roce 2019 přibylo 10 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.  

 zpracování starých souborů sbírek – výzkum rozsáhlého neolitického sídliště 

Mohelnice, býv. cukrovar – do sbírek nově zapsán soubor materiálu pocházející 

z tohoto významného výzkumu (sezóny 1953, 1954, 1958–1961, 1965, 1970 a 1971) - 

neolitické plastiky – antropomorfní a zoomorfní, keramika, štípaná industrie aj. 

 Organizace 4. ročníku akce Mezinárodní den archeologie v prostorách Pavlínina dvora 

(17. a 18. 10. 2019) - akce se zabývá popularizací archeologie a přiblížení způsobu 

života lidí v nejstarších obdobích pravěku - 400 návštěvníků 

o v rámci akce uspořádaná krátkodobá výstava Poznej archeologii svého regionu 

– výstava představující nejtypičtější předměty z jednotlivých období pravěku, 

starověku a středověku pocházející z výzkumů v našem regionu 

o v rámci výstavy celkem 17 komentovaných prohlídek pro jednotlivé skupiny 

návštěvníků (MŠ, ZŠ i SŠ) 

 výstava mimo plán V rukou restaurátora – na výstavě představen postup práce 

s jednotlivými archeologickými nálezy, postup jejich očištění, konzervace a 

dokumentace – předměty archeologické povahy - např. depot bronzových předmětů 

uložený v keramické nádobě, bronzová dýka, keramické nádoby, stříbrné mince, 

železné artefakty aj. 

o v rámci výstavy uskutečněno celkem 7 komentovaných prohlídek pro základní i 

střední školy a 1 workshop s konzervátorem 

 V roce 2019 zahájení revize movitých nálezů ze sondážního výzkumu a sběrů z 

neolitické lokality Újezd-Žádlovice prováděných v 50. letech minulého století. 
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o Vytvořen soupis materiálu pocházející z této lokality uložený v archeologickém 

depozitáři, shromažďování odborné literatury a nálezových zpráv.   

 publikace další sezóny archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Dubicko, Za 

kostelem: Tomešová, B., 2019: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem. Zprávy o 

výzkumech za rok 2018: Doba bronzová. Přehled výzkumů 60/1, str. 211-212. Brno. 

 Populárně vědný článek navazující na projekt 3d modelací k výstavě Cesty k domům 

(paleolit až latén): Kravciv, Š. - Tomešová, B. 2019: 3D modelace obytných staveb 

k projektu Cesty k domům. Živá archeologie 21, str. 75-80. 

II. Osídlení regionu v mladším pravěku  

Řešitel J. Halama 

V r. 2019, po přerušení kvůli čerpání RD, pokračováno v dílčím úkolu „Hradiště Obersko – 

pravěká pevnost a sídlo mocných“ (prac. název) – původně bylo plánováno, že terénní 

povrchové průzkumy již budou na této lokalitě minimální, takže již bude zahájena sumarizace 

nálezů, jejich digitalizace a vypracování nálezových zpráv. Nakonec však v průběhu roku 

nečekaně vyvstala potřeba archeologické dokumentace několika terénních zásahů do intaktních 

archeologických situací – začišťování a dokumentace vývratů po vichřici (05/2019), 

dokumentace výkopů pro umístění informační tabule (10/2019), zajišťování a dokumentace 

jednotlivých detektorářských nálezů v okolí hradiště. Dále proběhla externí konzervace (NPÚ 

Ol.) unikátního nálezu závěsu na kotel z r. 2017, jeho základní typologická analýza a zveřejnění 

předběžných výsledků. 

Výstupy v r. 2019: 

 Zajištěny nové kovové, keramické i kamenné nálezy z lokality (přír. č. 22/2019) 

 Odborný článek k nálezu závěsu na kotel (web VMŠ): Unikátní doklad přípravy jídel v 

protohistorickém (keltském?) období 

Archeologický výzkum na hradě Hoštejn     mimo plán 

Řešitelka: Barbora Tomešová 

Na zřícenině hradu Hoštejn od roku 2016 probíhají záchranné a konzervační práce soustředěné 

především v jihozápadní části hradního jádra, kterým předcházely drobné průzkumné práce bez 

větších zásahů do země. V roce 2018 pak provedlo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve 

spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Kroměříži a 

po domluvě se zástupci Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby, oddělení státní 

památkové péče, sondážní průzkum přímo v areálu středověkého hradu Hoštejn. V roce 2019, 
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mimo plán, došlo k postupnému zpracování veškerého získaného materiálu z prozkoumaných 

sond a výsledky výzkumu byly poprvé prezentovány veřejnosti. Úkol bude pokračovat i v roce 

2020. 

Výstupy: 

 zpracování získaného archeologického materiálu (mytí, konzervace, fotografická 

dokumentace aj.) - sbírka Šumperského muzea, podsbírka archeologická, př. č. 8/2019, 

přidělena inventární čísla AS 17 909 - 18 174 (celkem 979 ks) 

 článek představující sondážní průzkum na hradě Hoštejně: Tomešová, B., 2019: 

Hoštejn (okr. Šumperk). Zprávy o výzkumech za rok 2018: Středověk a novověk. 

Přehled výzkumů 60/2, str. 262-264. Brno 

 aktivní účast na dvou konferencích:  

o Přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2018 - 

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci - středa 30. ledna 2019, od 17:00 

hod - Sál Radeckého (dříve Horní klubovna) Vlastivědného muzea v Olomouci 

- Předběžná zpráva o sondážním průzkumu na hradě  Hoštejn             

o 51. ročník mezinárodní konference Archaeologia Historica konané ve dnech       

23. 9. - 26. 9. 2019 na hradě Křivoklát - posterová prezentace na téma 

Výsledky archeologického průzkumu na hradě Hoštejn - ve spolupráci s R. 

Vrlou (NPÚ ÚOP v Kroměříži)                

Depot stříbrných mincí z Hrabové       

Řešitelka: Barbora Tomešová 

V roce 2020 bude zahájena práce na textech do katalogu mincí pocházejících z nálezu z roku 

2017 na katastru obce Hrabová. V průběhu roku 2020 bude podána žádost o podporu 

Ministerstva kultury ČR v programu Podpora projektů zaměřených na poskytování 

standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, která by finančně pokryla náklady na 

následné vydání tištěného katalogu. V případě získání grantu by byl v roce 2021 vydán katalog. 

Jedná se o bezmála 400 kusů stříbrných mincí převážně z druhé poloviny 17. století nalezených 

na poli v katastru obce Hrabová. V roce 2019 probíhalo dočišťování a konzervace posledních 

kusů mincí, průběžně ve spolupráci s P. Kozákovou je prováděna také fotografická 

dokumentace depotu a je tvořena základní databáze jednotlivých jedinců.  

Na základě kvalitních fotografií jsou již mince průběžně numismaticky detailně určovány Ing. 

Michalem Kováčikem (Bratislava) a odborným recenzentem veškerých textů se zavázal být 
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Mgr. Marek Budaj, PhD., kurátor sbírek z oddělení numizmatiky Historického múzea 

Slovenského národného múzea v Bratislavě. 

Výstupy k tématu:  

 v roce 2018 - odborný článek do sborníku Přehled výzkumů: Tomešová, B., 2018: 

Hrabová (okr. Šumperk). Zprávy o výzkumech za rok 2017: Středověk a novověk. 

Přehled výzkumů 59/2, str. 234-235.  Brno.  

 v roce 2019 - prezentace významného nálezu mincí ve sborníku SM, č. 105: článek 

Nalezen unikátní depot stříbrných mincí – popularizace unikátního regionálního 

nálezu mincí     

 v roce 2020 - zpracování podrobné evidence – katalogizace, fotografická dokumentace 

souboru, příprava textů do katalogu          

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

Řešitel: Z. Žouželka 

   Heuristika – ikonografický materiál, literatura, archivní prameny (SOkA Šumperk), 

příprava přednášky Průmyslový rozvoj Mohelnice od 2. poloviny 19. století do roku 

1945 (plánováno na rok 2020) 

   Přednáška: Mohelnicko v době první Československé republiky (1918–1938) 

2 x přednáška pro studenty SPŠE Mohelnice (obě konané 6. 6. 2019). 

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

1945 do současnosti               

Řešitel: Z. Žouželka 

 sbírkotvorná činnost     

 pořizování fotodokumentace – současnost města  

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

do současnosti 

Řešitel: D. Tempírová 

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

apod. v regionu. 

Nový dílčí úkol: Historie zábřežských podniků a továren 

Sběr materiálů v rámci sbírkotvorné činnosti, příprava textů a scénáře. 
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Výstup 2019:  

 Příprava výstavy plánované na rok 2020 v Muzeu Zábřeh 

Výtvarné umění v regionu 

Řešitel: K. Lipenská, L. Müllerová  

V roce 2019 i nadále probíhalo doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její 

prezentaci ve VM v Šumperku, doplňování dalších biografických medailonů regionálních 

umělců, které jsou průběžně využívány jako dílčí část na různých výstavních projektech, dále 

byl vyhledáván fotografický materiál, aktualizace již vyhotovených medailonů, dokumentace 

výtvarných aktivit v regionu. V roce 2019 byl dílčím výstupem článek uveřejněný na webu 

muzea (původně plánovaný článek Nové sochařské exteriérové realizace v Šumperku byl 

nahrazen článkem Pozdně barokní kolekce soch apoštolů a evangelistů našla své místo ve stálé 

expozici Muzea Šumperk) a připomenutí tvorby umělců s významným jubileem – medailony 

vybraných umělců s významným jubileem byly zveřejněny na webu muzea – Šumperské 

portréty (Arnošt Hrabal, Rudolf Chorý, Franz Urban). V rámci cyklu Po stopách šumperských 

architektů, který mapuje architekturu a významné architekty na Šumpersku, byl v roce 2019 

shromažďován obrazový materiál a připravován scénář výstavy Šumperské veduty (realizace 

výstavy vč. doprovodného programu – přednášek, komentovaných prohlídek, edukačních 

programů – bude probíhat v červnu – srpnu 2020).  

Výstupy v roce 2019:  

 příprava výstavy Šumperské veduty (příprava 2019, realizace 2020) - Müllerová 

 příprava podkladů k přednášce o šumperské architektuře (příprava 2019, realizace 2020) - 

Müllerová 

  článek do sborníku Severní Morava – Nový přírůstek do kolekce Kurta Halleggera 

byl nahrazen článkem Vlasové šperky ze sbírek šumperského muzea – Müllerová, L.: 

Vlasové šperky ze sbírek šumperského muzea. Severní Morava 105, 2019, s. 61–64. 

 průběžné doplňování fotoarchivu VMŠ, fotodokumentace zaměřená především na 

stavební proměny a výtvarné realizace v Šumperku a jeho okolí – Müllerová 

 sbírkotvorná činnost – Müllerová, Lipenská 

 Článek do sborníku Severní Morava: K. Lipenská: Jílkův Šebestián jako projev 

zrcadlení Palachova a Zajícova činu v umění, Severní Morava 105, 2019, s. 48-52. 

 Článek do sborníku Severní Morava: K. Lipenská: Sobotínský pobyt sochaře Jiřího 

Beránka, Severní Morava 105, 2019, s. 65-68. 
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 Prezentace výzkumu o malíři E. F. Hofeckerovi, autorovi malířských předloh 

místopisných pohlednic z Jesenicka, na XIX. Svatováclavském setkání v Jeseníku 

(referát a článek: Lipenská, K., 2019: Slezské umělecké pohlednice E. F. Hofeckera, in: 

XIX. Svatováclavské setkání v Jeseníku. Sborník referátů, Jeseník 2019, s. 46-48.) 

 Výstava Věra Kovářová: Recycled Art – prezentace recentní tvorby významné 

regionální výtvarnice – Lipenská  

 Výstava Kovalovi – k jubileu předních osobností současné výtvarné scény Šumperska, 

v rámci festivalu Město čte knihu, ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka 

Šumperk – Lipenská  

 Aktualizace medailonů výtvarníků v interní databázi regionálních výtvarných umělců 

(Věra Kovářová, Jiří Beránek) – Lipenská 

Dílčí výzkumný úkol: Současní výtvarní umělci Šumperska 

Řešitelka: Kristina Lipenská 

Ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Olomoucka a městem Šumperk byla v roce 2018 

realizována výstava současných regionálních umělců v pražské galerii Lapidarium s názvem 

Šumperk, inspirující brána Jeseníků. V roce 2019 byla zrealizována stejnojmenná výstava ve 

Výstavní síni šumperského muzea. Při výběru exponátů zůstal stejný okruh desíti autorů, kteří 

však byli díky velkorysému prostoru zastoupeni výrazně větším počtem uměleckých děl.  

Výstupy v roce 2019: 

 Výstava: Šumperk, inspirující brána Jeseníků (14. 2. – 28. 3. 2019, Muzeum Šumperk, 

výstavní síň) 

Dílčí výzkumný úkol: Diether F. Domes 

Řešitelky: Kristina Lipenská, Michaela Kollerová 

V rámci přípravy výstavy díla německého výtvarníka Diethera F. Domese, rodáka z Vitošova, 

byl proveden výzkum zaměřený na období konce 2. světové války na Zábřežsku a odsun 

německého obyvatelstva, paralelně byly sledovány i osudy rodiny Domesovy. Výzkum byl 

veden formou studia literatury, ale především archiválií (M. Kollerová). Dále se výzkum 

zaměřil na zpracování celoživotní tvorby Diethera F. Domese (K. Lipenská). Výsledky 

výzkumu byly prezentovány formou výstavní i přednáškové činnosti. Realizace výstavy byla 

umožněna i díky finančním prostředkům získaným formou dotace z Česko-německého fondu 

budoucnosti (projekt Diether F. Domes a jeho rodiště na Moravě – koordinátorka projektu K. 

Lipenská, spolupráce M. Kollerová). 
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Výstupy v roce 2019: 

 Výstava: Diether F. Domes: odsunutý rodák, muzeum v Šumperku, Hollarova galerie, 

19. 7. 2019 – 8. 9. 2019 (Lipenská, Kollerová) 

 Výstava: Diether F. Domes: odsunutý rodák, evangelický kostel v Hrabové, 16. 9. 2019 

– 22. 9. 2019 (Lipenská, Kollerová) 

 Přednáška Diether F. Domes: odsunutý rodák (20. 8. 2019, Muzeum Šumperk – 

Lipenská, Kollerová) 

 Přednáška: Německý výtvarník Diether F. Domes a jeho rodiště Vitošov, evangelický 

kostel v Hrabové, 31. 8. 2019 (Lipenská, Kollerová) 

Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 

Řešitel: L. Müllerová 

V roce 2019 byl úkol zaměřen na přípravu a realizaci výstavy Příběhy apoštolů a evangelistů 

(11. 4. – 16. 6. 2019, Muzeum Šumperk, Výstavní síň), která představila v Šumperku cennou 

pozdně barokní sochařskou kolekci. Ta byla vytvořena v druhé polovině 18. století pro kostel 

sv. Michaela Archanděla v Králíkách, nicméně na začátku 20. století byla většina soch 

zakoupena do sbírek nynějšího Vlastivědného muzea v Šumperku, p. o. Soubor byl na výstavě 

citlivě doplněn dalšími uměleckými díly vztahující se k danému tématu. K výstavě byl 

připraven také doprovodný program (komentované prohlídky pro školy i veřejnost, přednášky, 

článek, katalog). Ve spolupráci s Městským muzeem Králíky se podařilo kolekci dlouhodobě 

reinstalovat ve stálé expozici Muzea Šumperk. 

Výstup: 

 výstava Příběhy apoštolů a evangelistů (11. 4. – 16. 6. 2019, Muzeum Šumperk, 

Výstavní síň) 

 reinstalace kolekce pozdně barokních soch apoštolů a evangelistů do stálé expozice 

Muzea Šumperk 

 příprava a realizace doprovodného programu k výstavě Příběhy apoštolů a evangelistů 

(přednášky, komentované prohlídky pro veřejnost a školy) 

 článek na web muzea – Müllerová, L.: Pozdně barokní kolekce soch apoštolů a 

evangelistů našla své místo ve stálé expozici Muzea Šumperk. Odborné články – 

Vlastivědné muzeum v Šumperku [online]. 2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z: 

http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-

sumperk.cz/index.php/cs/publikace/odborne-clanky?layout=edit&id=1865  

http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/publikace/odborne-clanky?layout=edit&id=1865
http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/publikace/odborne-clanky?layout=edit&id=1865
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 vydání katalogu: Müllerová, L.: Kolekce apoštolů a evangelistů z Králík. Vydalo 

Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2019, nestránkováno, ISBN 978-80-85083-

87-3. 

Dílčí úkol: Grafická kolekce Václava Hollara ve sbírkách zábřežského muzea (mimo 

plán) 

Řešitel: Lenka Müllerová 

Dílčí úkol v roce 2019 byl zaměřen na badatelský výzkum sbírky grafiky od plk. Karla Lukase, která 

je uložena ve sbírce zábřežského muzea, a příprava podkladů ke stálé expozice V. Hollara v Muzeu 

Zábřeh 

 Příprava podkladů pro instalaci expozice grafických listů Václava Hollara, Muzeum Zábřeh 

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  

Řešitelé: M. Kollerová, P. Janíčková, L. Müllerová  

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

život jeho obyvatel, dokumentace tohoto vývoje. 

Výstupy:  

 výstava Šumpersko v období první republiky (1918–1938), muzeum v Šumperku, 

výstavní síň, přechází z roku 2018, 1. 1. 2019 – 27. 1. 2019 

 výstava Šumpersko v období první republiky (1918–1938), muzeum v Zábřehu, 6. 2. 

2019 – 7. 4. 2019 

 výstava Šumpersko v období první republiky (1918–1938), muzeum v Mohelnici, 11. 

4. 2019 – 23. 6. 2019  

 Přednáška: Meziválečné Šumpersko na dobových fotografiích, Muzeum v Zábřehu 20. 

3. 2019 

 Přednáška: Meziválečné Šumpersko na dobových fotografiích, Muzeum v Mohelnici, 

23. 6. 2019 (v rámci muzejní noci) 
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Dílčí úkol: Šumpersko v období socialismu (1968–1989) 

Řešitelé: P. Janíčková, M. Kollerová, K. Lipenská 

Politický, společenský a hospodářský vývoj Šumperska v období let 1968-1989, každodenní 

život jeho obyvatel a kulturu bydlení na Šumpersku v období let 1968-1989, dokumentace 

tohoto vývoje, důraz na události roku 1968 a 1989, studium literatury a pramenů ve Státním 

okresním archivu Šumperk, Vědecké knihovně Olomouc. 

Výstupy: 

 Výstava Od socialismu k demokracii, výstavní síň, 12. 11. 2019 – 29. 1. 2020  

 Přednáška – Od socialismu k demokracii aneb Jak jsme dělali revoluci, 21. 11. 2019 

(Kollerová, Janíčková) 

 Publikace: Kollerová, Michaela: V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové 

revoluce v Šumperku, vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci 

s Městskou knihovnou T. G. Masaryka v Šumperku, 2019, 75 stran. 

Dílčí úkol: Jan Zajíc (1950–1968)      

Řešitel: M. Kollerová 

Výstava připravená u příležitosti 50. výročí úmrtí Jana Zajíce, který se na protest vůči 

posrpnovému vývoji v Československu upálil v únoru 1969 v Praze. Na výstavě byly 

prezentovány předměty z jeho pozůstalosti (učebnice, osobní předměty, básně, pohřební stuhy), 

ale také další dokumenty vztahující se k jeho osobnosti a období let 1968 a 1969. 

Výstup: 

 Výstava: Ve jménu života Vašeho – Hořím! Šumperk, Hollarova galerie, 25. 2. 2019 – 

24. 3. 2019 

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 2019: úkol pozastaven 

Kříže, kapličky a boží muka v okr. Šumperk 

Řešitelé: P. Janíčková, M. Kudelová 

Vypracování rešerše a poskytnutí údajů k identifikaci grot s Lurdskou Pannou Marií na 
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šumperském okrese – služba badateli. 

Na webové stránky Vlastivědného muzea byly připraveny k prezentaci čtyři obce z regionu 

Šumperska, a to Štíty (doplňky), Lechovice, Pavlov, Líšnice a Vacetín. V následujícím roce 

se bude pokračovat v postupném zveřejňování dalších obcí.  

Kultura odívání 20. století 

Řešitel: M. Kudelová 

Dílčí úkol: Společenské šaty 

Dílčí výzkumný úkol k výstavě v Muzeu Zábřeh v roce 2019. Sběr materiálu v terénu i na 

základě výzvy muzea – spolupráce s veřejností, dokumentace a zpracování - Zábřežsko. 

Vytvoření scénáře k výstavě s novým obsahem a scénáře k programu Muzejní noci. 

 Výstava Dámy a pánové, do gala!, 25. 4. 2019 – 23. 6. 2019, Muzeum Zábřeh. 

 Sbírkotvorná činnost 

 Módní přehlídka historických společenských šatů zapůjčených veřejností na Muzejní 

noci, 31. 5. 2019 

 Přednášky na výstavě a na Muzejní noci 

 Komentovaná prohlídka 

Dílčí úkol: Textil v domácnosti 

V roce 2019 dokumentace pracovního oděvu žen souvisejícího s přípravou jídla a péčí o domácnost i 

textilu v domácnosti, spolupráce s veřejností – sběr oděvů – textilu pro domácnost 

 Sbírkotvorná činnost 

 Výstava Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme, aneb Pomocníci v kuchyni 

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

do současnosti 

Řešitel: P. Janíčková 

Dílčí úkol: Lošticko a Mohelnicko v období socialismu 1968–1989 

Viz výše 

Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času 

Řešitelé: Jakub Halama, Pavlína Janíčková 

V rámci přípravy nové expozice v PAK byl vytvořen scénář expozice, ve spolupráci 
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s architektem vytvořena architektonická studie, vybrány sbírkové předměty a textově zpracován 

vývoj hrnčířství v Lošticích: pravěká keramika a dále výroba loštických pohárů (J. Halama), od 

novověku do poč. 20. století, včetně osobností místních hrnčířů (P. Janíčková). 

Výstup:  

 nová expozice v PAK  

Osobnosti Lošticka  

Dílčí úkol: Prof. Jan Havelka, vlastivědný a muzejní pracovník 

Řešitel: P. Janíčková 

Výstup:  

 výstava Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy, v Památníku A. Kašpara v Lošticích, 

9. 11. 2019 – 16. 2. 2020 

 příspěvek v Severní Moravě č. 105 – životopis J. Havelky  

Květena jesenických rašelinišť 

Řešitelka: Magda Zmrhalová 

 Pokračoval bryologický průzkum na rašeliništi pod Vozkou se zaměřením na rašeliníky, 

determinace herbářových položek, zpracování podkladů pro článek o této lokalitě.  

 Organizace celostátního bryologicko-lichenologického semináře ve Zlatých Horách 

(duben 2019), determinace herbářových položek a vypublikování článku (ve 

spoluautorství). 

 Zrealizována exkurze na Obersko – pokračování bryologického průzkumu lokality. 

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

Elateroidea na území Šumperska 

Řešitel: M. Dvořák 

V roce 2019 probíhal průzkum lokality Lesnice, vrch Trlina. Průzkum byl zaměřen na 

Coleoptera a hlavně na Elateriformia. Výzkum soustředěn nejen na diverzitu a mapování 

druhů, ale i na rozšíření zoologické podsbírky sbírek vlastivědného muzea.  

Výstup:  

 Dvořák M.: Brouci Trlina. 2019. Odborné články, webové stránky muzea. 
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Revize geologických lokalit Severní Moravy 

Řešitel: Milan Dvořák 

Geologické průzkumy stavu stávajících geologických nalezišť. 

V roce 2019 byl úkol pozastaven z provozních důvodů. 

Dílčí úkol: V rukou restaurátora       mimo plán 

Řešitel: B. Tomešová 

Výběr reprezentativních konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů ze všech 

podsbírek muzea z let 2008-2019, výtah z restaurátorských zpráv a zpracování koncepce a 

textů k výstavě. 

Výstupy:  

 Výstava: V rukou restaurátora, muzeum v Šumperku, Hollarova galerie, 2. 4. 2019 – 

14. 7. 2019  

 na popisech ke sbírkovým předmětům dále spolupracovali: M. Kudelová, M. 

Kollerová, K. Lipenská, R. Lubina, L. Müllerová, P. Janíčková, D. Tempírová-Kotrlá 

Celkem bylo zpracováváno 23 vědecko-výzkumných úkolů. 

2.2   Externí úkoly 

2.2.2 Podíl na jiném úkolu 

Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury                                                         

Řešitel: M. Kudelová 

V roce 2019 pouze účast na zasedání pracovní skupiny.  

Projekt preventivní archeologie  

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

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

 v r. 2019 provedeny preventivní detektor. průzkumy na 4 lokalitách (Mohelnice - Mýto, 

Rájec – les Hájky, Žádlovice – Za Zámkem a Stavenice, hradisko) + 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 

 v rámci detektor. nálezů odborně zpracovány veškeré měděné artefakty eneolitického 

stáří z území Ol. Kraje a výsledkem je kolektivní studie - Dobeš, M. – Fikrle, M. – 
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Drechsler, A. – Faltýnek, K. – Fojtík, P. – Halama, J. – et al. 2019: Eneolitická měděná 

industrie na Moravě. Nové a staronové nálezy ve světle stávajících poznatků o vývoji 

středoevropské metalurgie. Památky archeologické 110, 5-58. 

Hrad a zámek Úsov 

Řešitelka: 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 2021 v rámci edice Knihovnička Severní 

Moravy).  

Výstup:  

 Pechová, V. (red.): Hrady a zámky Olomouckého kraje. Vydal Olomoucký kraj v 

Olomouci 2019, počet stran 105, ISBN 978-80-7621-016-5.  

Zpracování textů k předmětům umělecké sbírky Kláštera premonstrátů v Želivě 

Řešitelka: 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 zahrnujících 85 předmětů. 

Výstup v roce 2019:  

 Zpracování textů k předmětům umělecké sbírky Kláštera premonstrátů v Želivě - úkol 

probíhal na pomezí roku 2018 a 2019 - za rok 2019 bylo celkem vyhotoveno a odevzdáno 489 

katalogizačních hesel (L. Müllerová vypracovala celkem 245 katalogizačních hesel, K. 

Lipenská 244 hesel). 

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 2019: úkol pozastaven, vydání publikace odsunuto na rok 2020 
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Mapování výskytu káně lesní a káně rousné 

Řešitel: Milan Dvořák 

Spolupráce na celostátním ornitologickém výzkumu zaměřeném na monitorování výskytu 

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

15. ledna a 15. března. Lokalita Zábřeh, Vyšehoří. 

Výstup:  

 Dvořák M. Zimní sčítání kání 2018/2019.  Odborné články, webové stránky muzea. 

Dokumentace lidové a řemeslné výroby na Šumpersku                                                         

Řešitel: M. Kudelová 

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

Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídlení 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 týkající se zaniklých obcí 

Šumperska.  

Výstup:  

 pasivní účast na workshopu konaném 5 a 6. 6. 2019 ve Slezských Rudolticích 

Celkem podíl na 7 externích vědecko-výzkumných úkolech. 

2.3   Odborná prezentace  

2.3.1  Konference   6 

2.3.1.2   Aktivní účast  4 

 XV. Protohistorická konference Archeologie barbarů (26. - 27. 9. 2019, Jevíčko) – 

referát Nejmladší terra sigillata na Moravě (první doklad pozdní argonské kolkované 
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keramiky)                          Halama 

 XIX. Svatováclavské setkání v Jeseníku. Výtvarné umění Jesenicka a Jeseníků 

20. století (27. 9. 2019, Jeseník) – referát Slezské umělecké pohlednice E. F. Hofeckera 

Lipenská 

 Přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2018 - Vlastivědná 

společnost muzejní v Olomouci – středa 30. ledna 2019, od 17:00 hod – Sál Radeckého 

(dříve Horní klubovna) Vlastivědného muzea v Olomouci – Předběžná zpráva o 

sondážním průzkumu na hradě Hoštejn                                        Tomešová 

 51. ročník mezinárodní konference Archaeologia Historica konané ve dnech 23. 

9. - 26. 9. 2019 na hradě Křivoklát – posterová prezentace na téma Výsledky 

archeologického průzkumu na hradě Hoštejn – ve spolupráci s R. Vrlou (NPÚ ÚOP v 

Kroměříži)                      Tomešová 

2.3.1.3   Pasivní účast  2 

 Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání (16. - 17. 5. 2019, Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha)       

Lipenská 

 XIX. Svatováclavské setkání v Jeseníku, 27. 9. 2019       

Müllerová 

2.3.2  Semináře                 14 

2.3.2.1   Pořadatel   2 

 Setkání kronikářů svazku obcí mikroregionu Zábřežsko v Státním archivu v 

Šumperku, 1. 10. 2019 – 26 účastníků 

 26. jarní bryologicko-lichenologické setkání ve Zlatých Horách – ve spolupráci 

s Bryologicko-lichenologickou sekcí české botanické společnosti, 25. – 28. dubna 

2019–41 účastníků 

2.3.2.2   Aktivní účast              1 

 seminář s Policií ČR na téma problematiky detektorářů v archeologii (1. 10. 2019, 

Archeologický ústav Brno)                            Halama 

2.3.2.3   Pasivní účast   11 

 5. a 6. 2019 – workshop k projektu Zaniklá sídla Moravy a Slezska (Mendelova 
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univerzita Brno + AV ČR), Slezské Rudoltice                                  Kollerová 

 Seminář Etnografické komise AMG, 2. 4. 2019, Muzeum Komenského v Přerově 

          Kudelová    

 Školení eSbírky Národní muzeum v Praze            Kudelová, Müllerová 

 Geologický seminář Bolatice. Nové informace o ledovcových souvcích, 18. 5. 2019 

                                                                                                                                    Dvořák 

 zasedání Středomoravské archeologické komise: 29. 1. (Prostějov), 12. 3. (Arch. 

centrum Olomouc), 9. 4. (NPÚ Olomouc), 28. 5. (UP Olomouc), 4. 9. (muzeum 

Prostějov), 3. 12. Archaia Olomouc (6 x)                   Tomešová, Halama                                                                   

 Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska, 9. 10. 2019 Prostějov

                                   Janíčková, Kollerová, Tempírová, Žouželka 

Celkem se VM podílelo na uspořádání 2 odborných seminářů, 18 účastí na odborných 

konferencích a seminářích, z toho 13 pasivních účastí a 5 aktivních účastí. 

Pro rok 2019 byl zpracován Plán vzdělávání zaměstnanců VM Šumperk a podle tohoto 

plánu byla školení rozdělena na zákonná (PO, BOZP – všichni zaměstnanci, školení řidičů a 

řemeslníků – 7 x), školení ekonomického charakteru (hlavní účetní 6 x, mzdová účetní 1 x, 

spisová služba 2 x – celkem 9 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 17 x – viz výše. Vedoucí oddělení absolvovali celkem 7 

seminářů a školení (vedoucí OSV – Time management, Registr smluv – 2 x, vedoucí OPV – 

energetický management, evidence majetku – 2 x; vedoucí OOČ – AMG – 1 x).  V prosinci 

byli proškoleni předsedové dílčích inventarizačních komisí (24 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). 

Ostatních školení a seminářů proběhlo 23 – pasivní účast. 
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3    Prezentace 

3.1   Ediční činnost 

3.1.1  Vydané muzeem celkem 

3.1.1.1   Vlastní tituly  5 

 Kollerová, Michaela: V šest u divadla… Krátký pohled do historie sametové revoluce 

v Šumperku, vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s Městskou 

knihovnou T. G. Masaryka v Šumperku, 2019, 75 stran. ISBN: 978-80-85083-88-0 

 Müllerová, L.: Kolekce apoštolů a evangelistů z Králík. Vydalo Vlastivědné muzeum 

v Šumperku v roce 2019, nestránkováno, ISBN 978-80-85083-87-3. 

 Severní Morava, sv. 105, ročník 64. Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 

2019, počet stran 86, ISBN 978-80-85083-89-7, ISSN 0231-6323.  

 Zmrhalová, M.: Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. Vydalo Vlastivědné 

muzeum v Šumperku v roce 2019, nestránkováno. ISBN 978-80-85083-85-9. 

 Gába, Z.: Společenstvo ledovcových souvků u Kolnovic. Vydalo Vlastivědné muzeum 

v Šumperku v roce 2019 jako 38. svazek Knihovničky Severní Moravy, 29 stran, 

obrazové přílohy. ISBN 978-80-85083-86-6. 

Odborné články web - 20 

 Dvořák M., 2019: Brouci Lesnice vrch Trlina. 

 Dvořák M., 2019: Zimní sčítání kání, 2018–2019.  

 Dvořák, M., 2019: Geologická revize lokality Bludov, Nový lom. 

 Halama, J., 2019: Unikátní doklad přípravy jídel v protohistorickém (keltském?) 

období. 

 Janíčková, P., 2019:  Kříže, kapličky, boží muka na Šumperku – 4 obce 

 Janíčková, P. 2019: Před 80 lety začala okupace Československa německými vojsky,  

(rubrika Historické okénko Šumperka),  

 Kollerová, M., 2019: Dobrovolná záchranná společnost v Šumperku v letech 1929–

1938.  

 Kollerová, M., 2019: Procházka po Točáku II., (rubrika Historické okénko Šumperka),  

27. 1. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Procházka po Točáku III., (rubrika Historické okénko 

Šumperka), 1. 3. 2019  
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 Kollerová, M., 2019: Procházka po Točáku IV., (rubrika Historické okénko 

Šumperka), 8. 4. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Cestou na Vyhlídku, (rubrika Historické okénko Šumperka), 2. 

5. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, I. část – nám. 

Svobody, (rubrika Historické okénko Šumperka), 2. 7. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, II. část – ulice 

Rooseveltova a Americká, (rubrika Historické okénko Šumperka), 7. 8. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, III. část – ulice 17. 

listopadu, (rubrika Historické okénko Šumperka), 8. 10. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, IV. část – ulice 

Jesenická, (rubrika Historické okénko Šumperka), 26. 11. 2019 

 Kudelová, M., 2019: Hledáme vánoční ozdoby a žárovky z vlčické papírny 

Radiomnia, (rubrika Historické okénko Šumperka), 14. 2.  

 Kudelová, M., 2019: Zachráněný kočár, (rubrika Historické okénko Šumperka), 12. 3. 

 Müllerová, L., 2019: Pozdně barokní kolekce soch apoštolů a evangelistů našla své 

místo ve stálé expozici Muzea Šumperk. Odborné články – Vlastivědné muzeum 

v Šumperku [online]. 

 Katalog sbírek: virtuální prezentace sbírek v digitální podobě 360° rotujících objektů, 

(102 sbírkových předmětů).           

Celkem vydalo VM Šumperk 25 vlastních titulů. 

3.1.1.2   Podíl na edici 

 Pechová, V. (red.): Hrady a zámky Olomouckého kraje. Vydal Olomoucký kraj v 

Olomouci 2019. Počet stran 105, ISBN 978-80-7621-016-5. 

3.1.2  Publikační činnost 

3.1.2.2   Studie - 1 

 Dobeš, M. – Fikrle, M. – Drechsler, A. – Faltýnek, K. – Fojtík, P. – Halama, J. – et al. 

2019: Eneolitická měděná industrie na Moravě. Nové a staronové nálezy ve světle 

stávajících poznatků o vývoji středoevropské metalurgie. Památky archeologické 110, 

5-58. 
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3.1.2.3   Odborné články - 16 

 Halama, J.: Detektoráři a šumperské muzeum. 12 let spolupráce i nespolupráce (2006-

2018). Veřejná archeologie 7/2019 (sborník příspěvků z konference Archeologie a 

veřejnost 10, Brno 2018). – tento článek vznikl mimo plán (na vyžádání Arch. ústavu 

Brno) a nahradil tak původně plánovaný článek ve spolupráci s V. Gošem 

„Archeologické doklady středověké kolonizace severní části Zábřežské vrchoviny“ 

 Halama, J. 2019: Palonín (okr. Šumperk). Demčí. Zprávy o výzkumech za rok 2018: 

Doba bronzová. Přehled výzkumů 60/1. Brno. 

 Halama, J. 2019: Bedřichov u Oskavy (okr. Šumperk). Zřícenina hradu Rabštejn. 

Zprávy o výzkumech za rok 2018: Středověk a novověk. Přehled výzkumů 60/2. Brno. 

 Kollerová, M., 2019: Z historie knihoven v meziválečném Šumperku, KROK, 2019, 

roč. 16, č. 1, s. 9–13. 

 Kollerová, M., 2019: Z historie české a německé knihovny v meziválečném 

Šumperku, Čtenář, 2019, roč. 71, č. 5, s. 191–192. 

 Kollerová, M., 2019: Pryč s nimi! Odstranění soch J. V. Stalina a K. Gottwalda 

v Šumperku, Severní Morava 105, s. 52–55. 

 Kollerová, M., 2019: Jak probíhala sametová revoluce v Šumperku, KROK, 2019, roč. 

16, č. 4, s. 13–18. 

 Lipenská, K., 2019: Slezské umělecké pohlednice E. F. Hofeckera, in: XIX. 

Svatováclavské setkání v Jeseníku. Sborník referátů, Jeseník 2019, s. 46-48. 

 Lipenská, K., 2019: Sobotínský pobyt sochaře Jiřího Beránka, Severní Morava 105, 

2019, s. 65-68. 

 Lipenská, K., 2019: Jílkův Šebestián jako projev zrcadlení Palachova a Zajícova činu 

v umění, Severní Morava 105, 2019, s. 48-52. 

 Lipenská, K. – Müllerová, L., 2019: Historie a stavební vývoj hradu a zámku Úsov. In: 

Hrady a zámky Olomouckého kraje, Olomouc 2019, s. 84–97.  

 Müllerová, L. 2019: Vlasové šperky ze sbírek šumperského muzea. Severní Morava 

105, 2019, s. 61–64. 

 Tomešová, B., 2019: Dubicko (okr. Šumperk). Za kostelem. Zprávy o výzkumech za 

rok 2018: Doba bronzová. Přehled výzkumů 60/1, str. 211-212. Brno. 

 Tomešová, B. 2019: Hoštejn (okr. Šumperk). Zprávy o výzkumech za rok 2018: 

Středověk a novověk. Přehled výzkumů 60/2, str. 262-264 . Brno 
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 Zmrhalová M. & kol. (2019): Mechorosty zaznamenané během 26. jarního setkání 

bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Zlatohorsku v dubnu 2019. – Bryonora, 64: 

31–41. (Ve spoluautorství.) 

 Zmrhalová, M., 2019: Historie Lovecko-lesnického muzea v Úsově a reinstalace 

expozice. In: Hrady a zámky Olomouckého kraje, Olomouc 2019, s. 98–103.  

Celkem bylo vydáno 16 odborných článků a 1 studie. 

3.1.2.4   Populárně-vědné odborné články - 28 

 Doubravský, Z., 2019: Seriál šumperské proměny, Radnice s obnovenou fasádou, I. 

část, Živá brána Jeseníků č. 1, 23. ledna 2019, Ročník VIII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2019: Seriál šumperské proměny, Radnice s obnovenou fasádou, II. 

část, Živá brána Jeseníků č. 2, 20. února 2019, Ročník VIII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2019: Seriál šumperské proměny, Obřadní síň radnice, Živá brána 

Jeseníků č. 3, 27. března 2019, Ročník VIII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2019: Seriál šumperské proměny, Rekonstrukce okna obřadní síně 

radniční budovy, Živá brána Jeseníků č. 4, 25. dubna 2019, Ročník VIII, s. 8. 

 Doubravský, Z., 2019: Seriál šumperské proměny, Účelně využitá proluka (prodejna 

Kärcher), Živá brána Jeseníků č. 5, 22. května 2019, Ročník VIII, s. 8. 

 Halama, J., 2019: Nalezen unikátní bronzový mečík, facebook muzea. 

 Halama, J. 2019: Počátky Libivé ve středověku aneb „Archeologie půdy domu“. Severní 

Morava 105, 56-58. 

 Janíčková, P. 2019: Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy, SM sv. 105, záložka 

 Janíčková, P. 2019: Před 80 lety začala okupace Československa německými vojsky, 

facebook muzea, (rubrika Historické okénko Šumperka), 2. 4. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Malá kronika sametové revoluce v Šumperku, Šumperský 

zpravodaj, 2019, č. 20, s. 6–7. 

 Kollerová, M., 2019: Procházka po Točáku II., facebook muzea (rubrika Historické 

okénko Šumperka), 27. 1. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Procházka po Točáku III., facebook muzea (rubrika Historické 

okénko Šumperka), 1. 3. 2019  

 Kollerová, M., 2019: Procházka po Točáku IV., facebook muzea (rubrika Historické 

okénko Šumperka), 8. 4. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Cestou na Vyhlídku, facebook muzea (rubrika Historické okénko 
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Šumperka), 2. 5. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, I. část – nám. Svobody, 

facebook muzea (rubrika Historické okénko Šumperka), 2. 7. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, II. část – ulice 

Rooseveltova a Americká, facebook muzea (rubrika Historické okénko Šumperka), 7. 

8. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, III. část – ulice 17. 

listopadu, facebook muzea (rubrika Historické okénko Šumperka), 8. 10. 2019 

 Kollerová, M., 2019: Sametová revoluce v šumperských ulicích, IV. část – ulice 

Jesenická, facebook muzea (rubrika Historické okénko Šumperka), 26. 11. 2019 

 Kudelová, M., 2019: Hledáme vánoční ozdoby a žárovky z vlčické papírny Radiomnia, 

facebook muzea (rubrika Historické okénko Šumperka), 14. 2. 

 Kudelová, M., 2019: Zachráněný kočár, facebook muzea (rubrika Historické okénko 

Šumperka), 12. 3. 

 Müllerová, L.: K životnímu jubileu historičky umění PhDr. Mileny Filipové (*1944). 

Severní Morava 105, 2019, s. 76. 

 Tomešová, B. 2019: Nalezen unikátní depot stříbrných mincí. Severní Morava 105, str. 

58-60. 

 Kravciv, Š. - Tomešová, B. 2019: 3D modelace obytných staveb k projektu Cesty 

k domům. Živá archeologie 21, str. 75-80. 

 Zmrhalová M., 2019: Devadesáté narozeniny prof. RNDr. Bronislava Hlůzy, CSc. 

Severní Morava, 105, str. 76–80. 

 Zmrhalová M., 2019: RNDr. Zdeněk Gába osmdesátníkem. Severní Morava, 105, str. 

80–81. 

 Zmrhalová M., 2019: Setkání bryologů a lichenologů ve Zlatých Horách. Severní 

Morava, 105, str. 82. 

 Zmrhalová M. & Halda J., 2019: Vycházka za lišejníky a mechorosty do pohoří 

Králického Sněžníku. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, 9, str. 20–23. 

   Žouželka, Z: František Hekele (1909–1969). Dvojí výročí významného vlastivědného                             

pracovníka a spoluzakladatele vlastivědného sborníku Severní Morava, Severní 

Morava, sv. 105, 2019, s. 44-48.       
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Nepublikované texty: 

 Scénář a texty k výstavě Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci 

v kuchyni                Janíčková, Kudelová 

 Scénář a texty k výstavě Co přinesl Ježíšek                   Kudelová 

 Scénář a texty k expozici loštických pohárů (Dějiny hrnčířství na Lošticku v proměnách 

času)          Halama, Janíčková 

 Scénář a texty k výstavě Prof. Jan Havelka - tichý génius Moravy                Janíčková 

 Scénář a texty k výstavě V rukou restaurátora             Tomešová, Janíčková, Kudelová,  

                                          Kollerová, Lubina, Müllerová, Lipenská, Tempírová- Kotrlá                                                                                         

 Scénář a texty k výstavě Diether F. Domes: odsunutý rodák           Kollerová, Lipenská 

 Scénář a texty k výstavě Od socialismu k demokracii   Janíčková, Kollerová, Lipenská 

 Scénář a texty k výstavě Ve jménu života Vašeho – Hořím!                 Kollerová 

 Texty k expozici Jana Eskymo Welzla v Muzeu v Zábřehu                 Kollerová 

 Scénář a texty k výstavě Věra Kovářová: Recycled Art                  Lipenská 

 Scénář a texty k výstavě Kovalovi                     Lipenská 

 Scénář a texty k výstavě Příběhy apoštolů a evangelistů                Müllerová 

Pracovní listy:  

 Kudelová, M.: První muzejní noc v Muzeu Zábřeh, pracovní list k stálým expozicím 

 Lipenská, K.: Od socialismu k demokracii, pracovní list k výstavě 

 Lipenská, K. – Tomešová, B.: Muzejní noc v Šumperku, pracovní list ke stálým 

expozicím a krátkodobým výstavám 

 Lipenská, K.: Kovalovi, pracovní list k výstavě 

 Müllerová, L.: Příběhy apoštolů a evangelistů, pracovní list pro studenty 

Celkem vydáno 28 populárně-vědných odborných článků, nepublikováno 17 textů. 

3.1.2.5   Informační články 

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

sever, Olomoucký den, Šumperský a jesenický deník, Týden na severu, Šumperský zpravodaj, 

zábřežský Průvodce, Mohelnický a Loštický zpravodaj), republikovém tisku Mladá fronta 

Dnes, Právo, Věstník AMG ad. 

Šumperský a jesenický deník: 10 

č. 30, 5. 2.  Cestovatel zavede do Lotyšska, str. 1 (Halama, redakce) 
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č. 105, 8. 5.  Pohádkový den na Úsově, str. 3 

č. 121, 24. 5.  Rozhovor Poklady… k výročí 100 let české koruny (mince) - Šumperský                    

  deník, H. Kubová – rozhovor o depotu mincí z Hrabové  (Tomešová)          č. 

162, 16. 7. Muzeum připomíná dílo rodáka z Vitošova, str. 2 (Lipenská, redakce) 

č. 216, 17. 9. Bílá paní oživí zámek na Úsově, str. 1 

č. 227, 1. 10.  Jedna z posledních textilek končí, str. 3 (Kudelová) 

č. 245, 22. 10.  Rozšíří expozici slavného rodáka, str. 1 

č. 256, 5. 11.  Chystají výstavu vzácných šperků, str. 1 (Müllerová, redakce) 

č. 268, 19. 11.  Přiblíží osobnost Jana Havelky, str. 1 (Janíčková, redakce) 

č. 301, 31. 1. Co přinesl Ježíšek?, str. 3 (Kudelová, Hajtmarová, redakce) 

Právo: 1 

č. 48, 26. 2.  Oběť Jana Zajíce si připomínali lidé v celém Česku, str. 3 

MF Dnes (příloha Olomoucký kraj): 1 

26. 2.  „Březen 1969. V Šumperku jsme měli zabránit dalším pochodním“, str. 15 

Moravský sever: 16 

2. 1.  Kurátorka výstavy ke 100 letům republiky Michaela Kollerová: Mnichov měl u nás 

velký dopad, str. 4 

5. 2. Šumperské muzeum ukazuje historické počítačové hry, str. 5 

12. 2.  Velehory očima Jana Červinky, str. 3 (Zmrhalová) 

16. 4.  Stoletou historií státu provází komiks, str. 4 (Janíčková, redakce) 

16. 4.  Výstava přibližuje apoštoly, str. 10 (Müllerová) 

21. 5. Dámy a pánové, do gala!, str. 10 (Kudeová, Hajtmarová) 

9. 7.  Historik: První válka znamenala pro Šumperk konec prosperity, str. 13 

16. 7. Výstava ukazuje pomocníky v kuchyni, str. 4 (Janíčková, Kudelová, redakce) 

3. 9.  O hernu je velký zájem, str. 5 

10. 9.  Šumperské muzeum chystá výstavu hub, str. 3 (Zmrhalová) 

10. 9.  Skauti v Zábřehu si připomínají sto let existence výstavou, str. 4 

17. 9.  Lidé nosí z lesů tuny hub. Že rostou, dokázala i výstava, str. 4 (Zmrhalová, redakce) 

5. 11.  Welzla přiblíží nová expozice, str. 3 

19. 11. Výstava se vrací k období socialismu, str. 2 (Kollerová) 

26. 11. V Zábřehu vystavují historické šperky, str. 6 (Müllerová, Halama, redakce) 

31. 12. Muzeum lákalo na bohatou výstavu hub, str. 16 (Zmrhalová, redakce) 
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Týden na severu: 36 

č. 7, 12. 2.  Elektromotor Skrat nebo stará promítačka. Muzeum láká na výstavu, str. 5 

č. 10, 5. 3.  Muzejíčko zacílilo na minulost. Přináší Retrogaming, str. 7 

č. 21, 24. 5.     Rozhovor o depotu mincí z Hrabové – Týden na severu (Písková) (Tomešová) 

č. 22, 28. 5.  Festival muzejních nocí: v Zábřehu ve znamení elegance, v Šumperku 

s programem pro děti, str. 7 (Kudelová, Hajtmarová, redakce) 

č. 23, 4. 6.  Šumperské Muzejíčko otevřelo Velkou prázdninovou hernu, str. 7 

č. 24, 11. 6.  První muzejní noc v Muzeu Zábřeh, str. 7 (Kudelová) 

č. 30, 23. 7 Dopravní herna pobaví i ukáže, jak řídit letadlo, str. 7 

č. 31, 30. 7.  Diether F. Domes: odsunutý rodák z Vitošova na Zábřežsku, str. 7 (Lipenská) 

č. 33, 13. 8.  Pro děti chystá muzeum dílny k uměleckým výstavám, str. 7 (Lipenská) 

č. 34, 20. 8. Na zámku se usadily pohádky, str. 7 

č. 35, 27. 8.  Prázdninová herna pobaví i zabaví, str. 7 

č. 36, 3. 9. Noste houby do muzea. Podpoříte celostátní výstavu!, str. 7 (Zmrhalová) 

č. 36, 3. 9.  Skautské století v zábřežském muzeu, str. 7 

č. 37, 10. 9.  Skauti slaví sto let. Mapuje je výstava, str. 7 

č. 37, 10. 9. Výstava prozradí, jak recyklovat umění i nástroje, str. 7 (Lipenská) 

č. 37, 10. 9. Bílá paní a strašidla obsadí zámek, str. 7 

č. 38, 17. 9. Zábřežští skauti si připomínají století činnosti. V muzeu otevřeli výstavu a 

chystají se pokřtít novou knihu, str. 7 

č. 38, 17. 9.  Diether F. Domes, odsunutý rodák, str. 7 (Lipenská) 

č. 39, 24. 9. Hrabová vzdala hold slavnému rodákovi, str. 7 (Lipenská) 

č. 39, 24. 9.  Muzeum zabere rodák František Remeš, str. 7 (D. Tempírová) 

č. 40, 1. 10.  Bílá paní a strašidla obsadila úsovský zámek, str. 7 

č. 40, 1. 10.  Houbová inspirace v muzeu, str. 7 (Zmrhalová, redakce) 

č. 41, 8. 10.  S dětmi za uměním, str. 7 (Lipenská) 

č. 42, 15. 10.  Loštice mají kreslenou soutěžní mapu města, str. 2 

č. 42, 15. 10.  Muzeum obsadí zmatené peníze, str. 7 

č. 43, 22. 10.  Halloween a zámecká strašidla, str. 7 

č. 44, 29. 10. Kamila Šeligová: „Vybírat autory pro Město čte knihu je čím dál těžší.“, str. 4 

č. 44, 29. 10. Expozice Welzla se rozroste. Do té doby zůstane zavřená, str. 5 

č. 44, 29. 10. Šumperk bude číst knihu. Hurníkovu Vrbovou píšťalku, str. 7 

č. 45, 5. 11.  Listopad se ponese ve znamení třicátého výročí sametové revoluce, str. 7 

č. 46, 12. 11. O socialismu k demokracii aneb Jak jsme dělali revoluci. Muzeum připomene 
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výročí sametové revoluce výstavou i přednáškou autorek, str. 7 (Kollerová) 

č. 47, 19. 11. O revoluci budou besedovat autorky výstavy, str. 7 (Kollerová) 

č. 47, 19. 11. Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy, str. 7 (Janíčková) 

č. 47, 19. 11. Hollarovu galerii zaplní hračky od Ježíška, str. 7 (Kudelová) 

č. 48, 26. 11. Muzeum lidem zpřístupnilo historické šperky. Pocházejí z jejich regionu, str. 7 

(Müllerová, Halama, redakce) 

č. 49, 3. 12.  Co přinesl Ježíšek? Sbírka přináší splněná přání dětí z Rýmařovska, str. 7 

(Kudelová, Hajtmarová, redakce) 

Šumperk: Živá brána Jeseníků: 16 

č. 1, 23. 1.  Šumperk si připomene padesát let od vzplanutí Pochodně č. 2, str. 3 

č. 1, 23. 1.  Muzeum chystá tři nové výstavy, str. 6 (Zmrhalová, Lipenská, redakce) 

č. 3, 27. 3.  Muzeum chystá tři nové výstavy, str. 6 (Tomešová, Janíčková, Müllerová, 

redakce) 

č. 5. 22. 5.  Muzejní noc nabídne cestu za poznáním pro malé i velké, str. 8 

č. 6, 26. 6.  Muzeum chystá Prázdninový den pro děti, str. 2 

č. 6, 26. 6.   Výstavní síň zaplnili pomocníci do kuchyně, str. 3 (Janíčková, Kudelová, 

redakce) 

č. 6, 26. 6.  V Hollarově galerii představí Diethera F. Domese, str. 6 (Lipenská) 

č. 7, 24. 7.  Diethera F. Domese přiblíží komentovaná prohlídka výstavy, str. 2 (Lipenská) 

č. 7, 24. 7.  Pro děti chystá muzeum dílny k uměleckým výstavám, str. 8 (Lipenská) 

č. 8, 28. 8.  Muzeum chystá na září tři nové umělecké výstavy, str. 8 (Lipenská, Dvořák) 

č. 9, 25. 9.  Chcete poznat pravěk? Přijďte do muzea, str. 6 (Tomešová, redakce) 

č. 10, 23. 10.  Město se začte do Vrbové píšťalky, str. 2 (Lipenská, redakce) 

č. 10, 23. 10.  Listopad se nese ve znamení třicátého výročí sametové revoluce, str. 3 

č. 11, 27. 11.  Hollarova galerie láká na hračky od Ježíška, str. 8 (Kudelová, Hajtmarová) 

č. 12, 18. 12.  Hollarovu galerii zaplnily hračky od Ježíška, str. 2 (Kudelová, Hajtmarová) 

č. 12, 18. 12.  Sborník Severní Morava se rozrostl o další svazek s číslem 105, str. 8 (redakce, 

Hajtmarová) 

Šumperský zpravodaj: 16 

č. 2, 23. 1. Severní Morava se rozrostla o svazek s pořadovým číslem 104, str. 6 

(Hajtmarová) 

č. 2, 23. 1.  Beseda zve do Lotyšska, str. 7 (Halama, redakce) 

č. 3, 6. 2.  V Muzejíčku lákají na „retrogaming“ i virtuální realitu, str. 1 
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č. 4, 20. 2.  Výtvarníci tvořící v současnosti v Šumperku a okolí představují od minulého 

čtvrtka své práce ve výstavní síni muzea, str. 2 (Lipenská, redakce) 

č. 4, 20. 2.  Od upálení Jana Zajíce uplynulo padesát let, str. 4 

č. 5, 6. 3.  Šumperk si připomněl výročí upálení Jana Zajíce, str. 1, 3 

č. 7, 10. 4.  V muzeu oslaví svátky jara s návštěvníky, str. 7 (Kudelová) 

č. 8, 25. 4.  Na nádvoří muzea upálí čarodějnice, str. 5 

č. 10, 22. 5. Muzeum láká na příběhy apoštolů a evangelistů, str. 6 (Müllerová, redakce) 

č. 15, 28. 8.  Muzeum nabídne oblíbenou výstavu hub, str. 6 (Zmrhalová, redakce) 

č. 17, 25. 9.  Muzeum láká na inspirující houby, str. 6 (Zmrhalová, redakce) 

č. 17, 25. 9. Pro děti chystá muzeum dílnu k výstavě Věry Kovářové, str. 7 (Lipenská, 

redakce) 

č. 18, 9. 10.  Do Hedvy zamířily na exkurzi desítky zájemců, str. 6 (Kudelová) 

č. 19, 23. 10. Začátkem listopadu se Šumperk začte do Vrbové píšťalky, str. 4 

č. 20, 6. 11. Sametové výročí připomene řada akcí, str. 4 

č. 21, 27. 11.  Sametovou revoluci připomíná v Šumperku pamětní deska a sborník V šest u 

divadla…, str. 6 

Mohelnický zpravodaj: 7 

Výstava Vánoční tradice a zvyky v Evropě (autor: Janíčková, P.), č. 1, s. 11   

Křídla v průběhu času (autor: Dvořák, M.), č. 2, s. 7 

Šumpersko v období první republiky (1918–1938) (autor: Kollerová, M.), č. 4, s. 3    

Cestovatelská beseda: Lotyšsko – neznámá země u Baltu (autor: VM Šumperk), č. 4, s. 5    

Zažijte den v pravěku (autor: Šebestíková, E.), č. 5, s. 5       

Loutky a maňásci (autor: Janíčková, P.), č. 9, s. 2        

Vánoční ozdoby v muzeu (autor: Kudelová, M.), č. 12, s. 11 

Zábřeh: Informační zpravodaj města: 19 

č. 2, 23. 1.  Severní Morava se rozrostla o další svazek, str. 5 (Hajtmarová) 

č. 2, 23. 1. Trilogii Severomoraváků završil poslední díl, str. 5 (Hajtmarová) 

č. 5, 6. 3.  Výstava kreseb známého neurochirurga, str. 5 

č. 6, 20. 3.  Muzeum žádá o pomoc při přípravě výstavy, str. 2 (Kudelová) 

č. 9, 2. 5.  O poklad paní Magdaleny, str. 5 

č. 10, 15. 5.  Muzeum zaplnila móda minulého století, str. 7 (Kudelová, Hajtmarová) 

č. 10, 15. 5.  První muzejní noc láká i na dobovou módní přehlídku, str. 7 (Kudelová, 

Hajtmarová) 
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č. 12, 12. 6.  Muzejní noc lákala hlavně na dobovou módní přehlídku, str. 2 (Kudelová) 

č. 13, 26. 6. Prázdninové muzeum připravilo velkou dopravní hernu, str. 7 

č. 15, 21. 8. Dny evropského dědictví otevřou brány památek, str. 1 

č. 16, 4. 9. Skautské století v Zábřehu, str. 7 

č. 17, 18. 9.  Výstava ke století zábřežského skautingu, str. 2 

č. 17, 18. 9. Výstava Františka Remeše v muzeu, str. 7 (D. Tempírová) 

č. 19, 16. 10. Muzeum čekají úpravy a rozšíření expozice o Welzlovi, str. 1 

č. 19, 16. 10.  František Remeš vystavuje v muzeu, str. 5 

č. 20, 30. 10.  Výstava v muzeu ukáže šperky od doby bronzové po dnešek, str. 5 (Müllerová, 

redakce) 

č. 21, 13. 11.  Muzeum čekají úpravy a rozšíření expozice o Welzlovi, str. 1 

č. 22, 27. 11.  Osmáci se opět vydali na Toulky zábřežskou historií, str. 2 

č. 22, 27. 11.  Muzeum patří šperkům, str. 5 (Müllerová, redakce) 

Hlas Loštic: 1 

Zima  Jan Havelka, str. 20, 25 

KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje: 2 

č. 1 Šumperk si připomene 50 let od vzplanutí Pochodně č. 2, str. 72 

č. 4 Kulturní itinerář, str. 71-72 (Kollerová) 

5plus2: 1 

č. 29, 9. 8. Ze Sudet ho vyhnali, v Německu se proslavil, str. 2 (Lipenská, Kollerová, 

Rostislav Hányš) 

Celkem bylo napsáno a publikováno 126 informačních článků. 

3.1.2.6   Nálezové zprávy 

 Tomešová, B., 2019: Nálezová zpráva z archeologického výzkumu v Dubicku, Za 

kostelem, stavba 7 rodinných domů, parc. č. 339/1, 332/18, 340/8, 348/8, 332/17, 

332/21, 340/1 (03-08/2016), 156 stran + obrazové a fotografické přílohy  

 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 10 hlášení, Halama 19 hlášení) 
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 Kollerová, M., 2019: Nálezová zpráva: bývalá administrativní budova n. p. RD Jeseník, 

Malé Vrbno u St. Města pod Sněžníkem. 

V rámci ediční a publikační činnosti bylo vydáno celkem 25 vlastních titulů, 1 podíl na edici, 

188 článků, 31 nálezových zpráv a hlášení.  

3.2 Výstavy 

Celkem 59 (55 v zařízeních VM Šumperk, 4 v jiných organizacích) výstav s tím, že důraz byl 

kladen na autorské výstavy z muzejních sbírek. 

Rozdělení výstav na vlastní a zapůjčené bylo zpracováno podle metodiky NIPOS, formulář V-Kult. 

Vlastní výstava je autorsky připravená a ve sledovaném období vykazujícím muzeem zpřístupněná 

výstava, obsahující v převážné míře vlastní exponáty (alespoň 50 %) - výstavy autorské. Za vlastní se 

může považovat i taková výstava, na níž jsou instalovány většinou nebo zcela zapůjčené exponáty, ale 

muzeum takovou výstavu vlastním nákladem připravilo a zhotovilo (např. výstava autorských děl 

výtvarného umělce, výstava zapůjčené soukromé sbírky určitých artefaktů) – výstavy přejaté aktivně. Za 

základní výstavu lze také považovat výstavu, kdy muzeum od jiného subjektu převzalo menší část nebo 

námět či libreto výstavy a s jeho souhlasem a za dohodnutých podmínek výstavu zásadním způsobem 

přepracovalo nebo upravilo a doplnilo – výstavy s vlastním podílem. Za vlastní výstavy se považují i 

výstavy putovní. Putovní výstavou se rozumí výstava připravená se záměrem, že bude muzeem půjčená 

a instalovaná mimo původní vlastní výstavní prostory (např. v jiných zařízeních, muzeích, ve školách, v 

jiných prostorách v obci, v kulturních klubových zařízeních apod.). 

Číselník odpovídá stanovenému obsahu výroční Zprávy o činnosti.  

3.2.1 Autorské z výzkumu 

3.2.1.1   Šumpersko v období první republiky (1918–1938) (přechází z roku 2018) 

Výstava k 100. výročí vzniku samostatného československého státu  

Šumperk, výstavní síň  

Trvání: 1. 1. 2019 – 27. 1. 2019  

Návštěvnost: 175/8 osob                                                          Kollerová, Janíčková, Müllerová 

3.2.1.2   Šumperk, inspirující brána Jeseníků 

Výstava šumperských regionálních umělců pořádaná ve spolupráci s Unií výtvarných umělců 

Olomoucka  

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 14. 2. – 28. 3. 2019 

Návštěvnost: 325/171 osob                      Lipenská 

3.2.1.3   Příběhy apoštolů a evangelistů 

Unikátní soubor pozdně barokních soch, citlivě doplněny zápůjčkami starého umění regionu 

Šumperk, Výstavní síň  
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Trvání: 11. 4. – 16. 6. 2019  

Návštěvnost: 970/622 osob                                                                    Gronychová, Müllerová 

3.2.1.4   Diether F. Domes 

Výstava mapuje tvorbu výtvarníka, rodáka z Vitošova, Diethera F. Domese  

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 19. 7. – 8. 9. 2019 

Návštěvnost: 104/28 osob                Lipenská, Kollerová 

3.2.1.5   Diether F. Domes 

Výstava mapuje tvorbu výtvarníka, rodáka z Vitošova, Diethera F. Domese  

Hrabová 

Trvání: 16. – 22. 9. 2019 

Návštěvnost: 205/205 osob                Lipenská, Kollerová 

3.2.1.6   Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy  

Výstava k výročí 180 let od narození J. Havelky 

Loštice 

Trvání: 9. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 16/0 osob                  Janíčková 

3.2.1.7   Od socialismu k demokracii 

Výstava v rámci výročí 30 let od tzv. sametové revoluce 

Šumperk, Výstavní síň  

Trvání: 12. 11. 2019 – 31. 12. 2019  

Návštěvnost: 484/87 osob                                                          Kollerová, Janíčková, Lipenská 

3.2.2 Autorské 

3.2.2.1 Betlémy (přechází z roku 2018) 

Betlémy ze sbírek VM, doplněno zápůjčkami regionálních výrobců betlémů  

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 1. 1. 2019 – 20. 1. 2019 

Návštěvnost: 361/50 osob                Kudelová 

3.2.2.2 Dámy a pánové, do gala! 

Výstava dokumentující společenské a plesové šaty 20. století, ze sbírek VM Šumperk, doplněno 
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o materiál nasbíraný v terénu 

Zábřeh 

Trvání: 25. 4. – 23. 6. 2019  

Návštěvnost: 279/98 osob                     Kudelová 

3.2.2.3 Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci v kuchyni 

Výstava dokumentovala sbírkovými předměty vývoj kuchyně 

Šumperk, Výstavní síň  

Trvání: 27. 6. – 11. 9. 2019  

Návštěvnost: 874/292 osob               Kudelová, Janíčková 

3.2.2.4 Celostátní výstava hub 

Tradiční výstava živých hub spojená s mykologickou poradnou 

Šumperk, Rytířská sál 

Trvání: 12. 9. – 14. 9. 2019 

Návštěvnost: 602/225 osob             Zmrhalová 

3.2.2.5 Motýli šumperského depozitáře 

Výstava starých i nových sbírek šumperského depozitáře 

Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 18. 9. – 17. 11. 2019 

Návštěvnost: 227/15 osob                    Dvořák 

3.2.2.6 František Remeš 

Výstava akad. malíře a rodáka ze Zábřeha F. Remeše 

Zábřeh 

Trvání: 2. 10. – 10. 11. 2019 

Návštěvnost: 136/62 osob             Tempírová 

Mimo plán 

3.2.2.7   Ve jméno života Vašeho – Hořím! 

Výstava u příležitosti 50. výročí oběti Jana Zajíce 

Šumperk, Hollarova síň 

Trvání: 25. 2. – 24. 3. 2019 

Návštěvnost: 165/114 osob                Kollerová 
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3.2.2.8   V rukou restaurátora 

Představení práce muzejního konzervátora a restaurovaných sbírkových předmětů VMŠ  

Šumperk, Hollarova síň 

Trvání: 2. 4. – 14. 7. 2019 

Návštěvnost: 499/228 osob                                           Tomešová  

3.2.2.9   Velká prázdninová herna 

Interaktivní výstava originálních exponátů z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku  

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 17. 5. – 6. 10. 2019 

Návštěvnost: 6474/1409 osob              Drugda, Gronychová 

3.2.2.10  Starý Šumperk 

Výstava fotografií historického vzhledu Šumperka 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 14. 6. – 8. 9. 2019 

Návštěvnost: 448/18 osob                Filipová 

3.2.2.11 Dopravní herna 

Interaktivní výstava originálních exponátů z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku  

Zábřeh 

Trvání: 28. 6. – 4. 9. 2019 

Návštěvnost: 926/111 osob               Drugda, Gronychová 

3.2.2.12 Poznej archeologii svého regionu  

Výstava v rámci MDA  

Šumperk, Pavlínin dvůr 

Trvání: 17. – 18. 10. 2019 

Návštěvnost: 400/400 osob          Tomešová 

 

3.2.4 Přejatá aktivně 

3.2.4.1 Město čte knihu (přechází z roku 2018)  

Ve spolupráci s městskou knihovnou v Šumperku, představení tvorby Jiřího Brdečky 

Celkem autorských z výzkumu 7 s návštěvností 2 279/1 121, autorských 12 s návštěvností 

11 391/3 022.  
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Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 1. 1. 2019 – 3. 2. 2019 

Návštěvnost: 36/11 osob            Lipenská 

3.2.4.2   Vánoční ozdoby (přechází z roku 2018) 

Výstava představující soukromou sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka 

Zábřeh 

Trvání: 1. 1. 2019 – 27. 1. 2019 

Návštěvnost: 72/9 osob           Kudelová 

3.2.4.3   Retrogaming 

Interaktivní výstava historických počítačů 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 29. 1. – 12. 5. 2019 

Návštěvnost: 3768/461 osob               Gronychová, Drugda 

3.2.4.4   Věra Kovářová: Recycled Art 

Výstava regionální výtvarnice Věry Kovářové z Rejchartic  

Šumperk, Výstavní síň 

Trvání: 19. 9. – 27. 10. 2019 

Návštěvnost: 312/174 osob                 Lipenská 

3.2.4.5   Zmatené peníze 

Interaktivní výstava doplněná o sbírkové předměty ze sbírek VM v Šumperku 

Šumperk, Muzejíčko 

Trvání: 17. 10. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 1055/180 osob     Gronychová, Janíčková, Halama 

3.2.4.6   Město čte knihu  

Ve spolupráci s městskou knihovnou v Šumperku, tvorba Ilji Hurníka a manželů Kovalových 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 5. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 324/214 osob                 Lipenská 

3.2.4.7   Co přinesl Ježíšek? 

Výstava hraček ze sbírky Kamily Kubáškové 
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Šumperk, Hollarova galerie 

Trvání: 26. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 589/177 osob                Kudelová 

3.2.4.8   Vánoční ozdoby  

Výstava představující soukromou sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka 

Mohelnice 

Trvání: 5. 12. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 231/6 osob                  Kudelová 

Mimo plán 

3.2.4.9   Pradědova zahrádka (přechází z roku 2018)  

Fotografie P. Kozákové 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 1. 1. 2019 – 4. 1. 2019 

Návštěvnost: 0/0 osob                           Dvořák 

3.2.4.10 Korálkové fantazie (přechází z roku 2018) 

Tvorba R. Fojtlové  

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 1. 1. 2019 – 3. 2. 2019 

Návštěvnost: 87/14 osob                  Šebestíková 

3.2.4.11 Obrázky Jestřebí 

Kresby dětí MŠ a ZŠ Jestřebí  

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 9. 1. – 3. 3. 2019 

Návštěvnost: 41/27 osob                    Dvořák 

3.2.4.12 Napříč říší magie 

Tvorba P. Mlynáře  

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 7. 2. – 28. 4. 2019 

Návštěvnost: 53/16 osob                  Šebestíková 
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3.2.4.13 Lidé bydžovští a lidé hradečtí 

Tvorba Rudolfa Malce 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 13. 3. – 29. 4. 2019 

Návštěvnost: 28/10 osob                   Dvořák 

3.2.4.14 Stezka života 

Tvorba E. Benové  

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 2. 5. – 16. 6. 2019 

Návštěvnost: 37/17 osob                  Šebestíková 

3.2.4.15 Souvky – makrofotografie svědků doby ledové 

Fotografie sbírkových předmětů ze šumperského geologického depozitáře 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 28. 5. – 14. 7. 2019 

Návštěvnost: 62/14 osob                    Dvořák 

3.2.4.16 Absolventi 2019 

Výstava žáků a učitelů výtvarného oboru Základní umělecké školy Šumperk 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 22. 6. – 8. 9. 2019 

Návštěvnost: 203/127 osob                  Šebestíková 

3.2.4.17 Skotačící svět Zdeňka Malce 

Fotografie Z. Malce 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 17. 7. – 8. 9. 2019 

Návštěvnost: 256/186 osob                    Dvořák 

3.2.4.18 Fotografie z depozitářů Šumperka a Úsova 

Fotografie vybraných exponátů 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 11. 9. – 17. 11. 2019 

Návštěvnost: 91/0 osob                    Dvořák 
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3.2.4.19 Malované a designové sklo 

Tvorba autorky Heleny Bílkové 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 17. 9. – 10. 11. 2019 

Návštěvnost: 58/5 osob                  Šebestíková 

 3.2.4.20 Sametová revoluce v Mohelnici 

Výstava města Mohelnice u příležitosti oslav 30. výročí od listopadových událostí roku 1989, 

dobové fotografie a dokumenty 

Mohelnice 

Trvání: 15. 11. – 1. 12. 2019 

Návštěvnost: 166/43 osob            Žouželka 

3.2.4.21 Rozhlédni se kolem 

Tvorba autorky Růženy Sedlářové 

Šumperk, Galerie mladých  

Trvání: 15. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 21/3 osob                  Šebestíková 

3.2.4.22 Alena Kocábová – grafika a malba na hedvábí 

Tvorba A. Kocábové 

Zábřeh, Minigalerie 

Trvání: 20. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 48/4 osob                    Dvořák 

3.2.4.23 Skautské století 

Skautská výstava představující stoletou cestu zábřežského skautingu  

Zábřeh 

Trvání: 11. 9. – 29. 9. 2019 

Návštěvnost: 393/99 osob                   Dvořák 

3.2.4.24 Houby inspirují 

Výtvarné práce dětí základní školy a mateřské školy u Rýmařova, fotografie a kresby 

přerovského mykologa Jiřího Polčáka a kolekce známek s mykologickou tematikou Terezy 

Tejklové 

Šumperk, Rytířský sál 
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Trvání: 17. 9. – 27. 10. 2019 

Návštěvnost: 38/3 osob               Zmrhalová 

 

3.2.6 Zapůjčená 

3.2.6.1 Lesy objektivem lesníků (přechází z roku 2018) 

Výstava fotografií vybraných ze soutěže Lesů ČR, s. p., Krajského ředitelství Šumperk 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 1. 1. 2019 – 10. 2. 2019 

Návštěvnost: 48/14 osob         Zmrhalová 

3.2.6.2 Vzpomínka na velehory v černobílé fotografii. Výběr z archivu (1950-1987) 

Výstava fotografií z expedice 

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 7. 2. – 31. 3. 2019 

Návštěvnost: 206/97 osob         Zmrhalová 

3.2.6.3  Les objektivem lesníků 

Výstava fotografií vybraných ze soutěže Lesů ČR, s. p., Krajského ředitelství Šumperk 

Loštice 

Trvání: 22. 2. – 28. 4. 2019 

Návštěvnost: 148/11 osob         Zmrhalová 

3.2.6.4  České století v komiksu 

Výstava výtvarníků komiksové série  

Šumperk, Rytířský sál 

Trvání: 4. 4. – 9. 6. 2019 

Návštěvnost: 610/483 osob          Janíčková 

 

3.2.7 Putovní vlastní 

3.2.7.1 Loutky a maňásci (přechází z roku 2018) 

Výstava ze sbírek VM v Šumperku 

Loštice 

Celkem přejatých aktivně: 24 výstav, návštěvnost: 7 969/1 800 osob. 

Celkem zapůjčených: 4 výstavy, návštěvnost 1 012/605 osob. 
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Trvání: 1. 1. 2019 – 17. 2. 2019 

Návštěvnost: 103/21 osob                  Janíčková 

3.2.7.2 Vánoční tradice a zvyky v Evropě (přechází z roku 2018) 

Výstava tradičních zvyků v evropských zemích 

Mohelnice 

Trvání: 1. 1. 2019 – 13. 1. 2019 

Návštěvnost: 58/0 osob                   Janíčková 

3.2.7.3 Křídla v průběhu času 

Výstava zaměřená na vývoj létacího aparátu u hmyzu, ptáků i savců, tvořená ze zoologických 

sbírek VM Šumperk 

Mohelnice 

Trvání: 18. 1. – 7. 4. 2019 

Návštěvnost: 286/9 osob                          Dvořák 

3.2.7.4 Šumpersko v období první republiky (1918–1938)  

Výstava k 100. výročí vzniku samostatného československého státu 

Zábřeh 

Trvání: 6. 2. – 7. 4. 2019 

Návštěvnost: 213/37 osob                                                        Kollerová, Janíčková, Müllerová 

3.2.7.5  Šumpersko v období první republiky (1918–1938)  

Výstava k 100. výročí vzniku samostatného československého státu 

Mohelnice 

Trvání: 11. 4. – 23. 6. 2019 

Návštěvnost: 91/30 osob                                                          Kollerová, Janíčková, Müllerová 

3.2.7.6 Loutky a maňásci 

Výstava ze sbírek VM v Šumperku 

Mohelnice 

Trvání: 27. 6. – 3. 11. 2019 

Návštěvnost: 656/124 osob                    Janíčková 

3.2.7.7 Šperkovnice muzea 

Výstava představující různorodé obměny šperků z archeologických a historických sbírek VM 
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v Šumperku 

Zábřeh 

Trvání: 13. 11. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 300/56 osob       Müllerová, Halama 

Mimo plán 

3.2.7.8 Vánoční tradice a zvyky v Evropě 

Výstava tradičních zvyků v evropských zemích 

Loštice 

Trvání: 6. 12. 2019 – 31. 12. 2019 

Návštěvnost: 113/6 osob                     Janíčková 

Výstavy instalované mimo Vlastivědné muzeum v Šumperku 

3.2.7.9 Za zimních večerů v chalupách 

Výstava ze sbírek VM v Šumperku  

Muzeum Oderska 

11. 2. – 30. 4. 2019 

Návštěvnost: 487 osob                   Kudelová 

3.2.7.10 Když jsem já sloužil 

Výstava ze sbírek VM v Šumperku  

Muzeum Bučovice 

2. 4. – 2. 6. 2019 

Návštěvnost: 371 osob                  Kudelová 

3.2.7.11 Hrátky se zvířátky 

Interaktivní výstava originálních exponátů z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku  

Muzeum Letohrad 

21. 6. – 1. 9. 2019 

Návštěvnost: 1542 osob                Kudelová 

3.2.7.12 O včelách a lidech 

Výstava ze sbírek VM v Šumperku  

Český svaz včelařů Kunvald, Hradec Králové  

20. 9. – 24. 9. 2019 



94 
 

Návštěvnost: 1500 osob                    Kudelová 

 

 

 

3.3 Expozice 

3.3.1 Autorská 

3.3.1.1    Lubomír Bartoš, zámek Úsov 

Návštěvnost 562/446 osob 

3.3.2 Podíl na expozici 

Zápůjčky sbírkových předmětů ve stálých expozicích: 

Vlastivědné muzeum Jesenicka; NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci, státní zámek 

Velké Losiny; NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci, státní zámek Šternberk; NPÚ, 

územní odborné pracoviště v Olomouci, státní zámek Jánský Vrch v Javorníku; Staré Město; 

město Šumperk; Muzeum umění Olomouc; Pivovarské muzeum Hanušovice; Muzeum silnic 

Vikýřovice; obec Police. 

3.3.3 Reinstalace expozic 

Příprava a realizace nové expozice Jana Eskymo Welzla v Muzeu Zábřeh 

                                                       Gronychová, Kollerová, Drugda 

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, 

otevření je plánované na první čtvrtletí roku 2020. 

Příprava expozice loštických pohárů v PAK Loštice    Halama, Janíčková 

Dílčí reinstalace stálé expozice Muzea Šumperk – instalace kolekce pozdně barokních soch 

apoštolů a evangelistů.              Gronychová, Müllerová 

Putovních vlastních: 8, návštěvnost: 1 820/283 + 4 mimo VM Šumperk, návštěvnost: 3 900. 

Celkem tedy putovních výstav: 12, návštěvnost: 5 720/4 183. 

VM Šumperk uspořádalo celkem 59 výstav, návštěvnost: 28 371/10 526.  
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3.3.4 Expozice stávající 

3.3.4.1 Příroda a dějiny severozápadní Moravy, Šumperk 

Návštěvnost: 2 400/456 osob 

3.3.4.2 Z dějin Mohelnicka, Mohelnice 

Návštěvnost: 466/98 osob 

3.3.4.3 Pravěk Mohelnicka 

Návštěvnost 997/188 osob 

3.3.4.4 Z historie města a okolí, Zábřeh 

Návštěvnost 920/325 osob 

3.3.4.5 Jan Eskymo Welzl, Zábřeh 

Návštěvnost společně s 3.3.4.4. 

3.3.4.6 Z pokladů zábřežského muzea 

Návštěvnost společně s 3.3.4.4. 

3.3.4.7 Expozice A. Kašpara v Lošticích 

Návštěvnost 514/62 osob 

3.3.4.8 Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 

Návštěvnost 17 805/5 057 osob 

3.3.4.9 Expozice Hádanky pánů z Vlašimi, Úsov 

Návštěvnost 5 708/4 937 osob 

3.3.4.10 Pohádky na Úsově 

Návštěvnost 13 459/13 459 osob 

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. 
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3.4 Dílny a exkurze 

3.4.2 Autorské 

Autorské dílny 

 Šumperk  

V rukou restaurátora 

12. 6.  

Celkem 1 dílna / 15 osob             Lubina, Tomešová 

Příběhy apoštolů a evangelistů 

14. 6. 

Celkem 1 dílna / 12 osob        Müllerová 

Jak vzniká látka na šaty 

6. 11., 8. 11, 26. 11., 11. 12. 

Celkem 4 dílny / 81 osob               Kudelová, Janíčková 

Diether F. Domes: odsunutý rodák  

28. 8. 

Celkem 1 dílna / 14 osob                                                                             Lipenská, Müllerová 

Věra Kovářová: Recycled Art  

 9. 10., 16. 10., 21. 10., 23. 10., 24. 10. (2x), 25. 10. (2x) 

Celkem 8 dílen / 113 osob                                          Lipenská, Janíčková, Müllerová 

Kovalovi  

5. 11., 8. 11. (2x), 3. 12., 11. 12., 18. 12. (2x) 

Celkem 7 dílen / 115 osob                                                      Lipenská, Kollerová, Janíčková  

Od socialismu k demokracii 

22. 11., 9. 12., 17. 12., 18. 12. 

Celkem 4 dílny / 64 osob                                                            Kollerová, Janíčková, Lipenská 

Celkem 13 stávajících expozic s návštěvností 42 269/24 582 a 1 autorská, návštěvnost celkem 

42 831/25 028 osob. 
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Co přinesl Ježíšek? 

27. 11., 17. 12 (2x), 11. 12, 18. 12.,  

Celkem 5 dílen / 90 osob                                                          Kudelová, Janíčková, Krellerová 

 Mohelnice 

Loutky a maňásci    

2. 10. (6 x – návštěvnost zahrnuta v akci Loutkohraní), 4. 10., 10. 10. (2x), 16. 10., 17. 10., 

22. 10. (3 x), 23. 10.             

Celkem 15 dílen / 177 osob                                       Janíčková, Lipenská, Třísková, Kudelová           

Vánoční ozdoby  

18. 12.   

Celkem 1 dílna / 5 osob                                                                                               Třísková 

 Loštice 

Loutky a maňásci 

18. 1. (2x) 

Celkem 2 dílny / 33 osob                                                                       Janíčková, Heinrichová 

Vánoční tradice a zvyky v Evropě 

13. 12., 17. 12., 19. 12. (2x) 

Celkem 4 dílny / 61 osob                                                                         Janíčková, Heinrichová 

 Zábřeh  

Edukační program s tvořivou dílnou k výstavě Šperkovnice muzea 

6. 12., 12. 12., 13. 12, 17. 12 

Celkem 4 dílny / 105 osob             Müllerová, Halama 
 

 

 Komentované prohlídky: 

 Šumperk 

Šumpersko v období první republiky (1918–1938) 

3. 1. (2x), 8. 1., 24. 1. 

Celkem 4 prohlídky/ 71 osob          Kollerová 

Celkem proběhlo 57 dílen s návštěvností 885 osob. 
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České století v komiksu 

12. 4., 17. 5., 22. 5., 7. 6. (2x) 

Celkem 5 komentovaných prohlídek / 79 osob                           Janíčková, Lipenská 

V rukou restaurátora 

11. 4., 17. 5., 11. 6., 12. 6. (2x), 17. 6., 19. 6., 20. 6. 

Celkem 8 komentovaných prohlídek / 148 osob           Tomešová, Kudelová 

Příběhy apoštolů a evangelistů ve výtvarném umění 

9. 5. 

Celkem 1 komentovaná prohlídka / 29 osob                              Müllerová 

Pomocníci v kuchyni 

18. 7., 22. 7., 6. 8., 5. 9. 

Celkem 4 komentované prohlídky / 77 osob                                   Kudelová, Janíčková 

Diether F. Domes: odsunutý rodák 

8. 8. 

Celkem 1 komentovaná prohlídka / 19 osob              Kollerová, Lipenská 

Poznej archeologii svého regionu (výstava k příležitosti MDA) 

17. a 18. 10.  

Celkem 17 komentovaných prohlídek / 400 osob                      Tomešová 

Co přinesl Ježíšek? 

5. 12., 17. 12., 20. 12.    

Celkem 3 komentované prohlídky / 59 osob                                          Kudelová 

Stálá expozice 

15. 4., 17. 6., 21. 6., 7. 11., 28. 11., 14. 12. 

Celkem 6 komentovaných prohlídek / 153 osob                     Krellerová, Müllerová, Kollerová 

Od socialismu k demokracii  

26. 11., 28. 11., 29. 11., 4. 12., 6. 12, 16. 12. (2 x) 

Celkem 7 prohlídek / 225 osob                   Janíčková, Lipenská, Kollerová 
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Komentované prohlídky pro děti v Muzejíčku: 

Betlémy 

3. 1., 4. 1., 7. 1., 8. 1., 10. 1., 16. 1. 

Celkem 7 komentovaných prohlídek / 144 osob                      Kudelová, Krellerová 

Retrogaming 

29. 1., 30. 1., 5. 3., 6. 3., 7. 3. (2x), 13. 3., 20. 3., 21. 3., 22. 3. 

Celkem 10 komentovaných prohlídek / 165 osob                             Krellerová 

Velká prázdninová herna 

23. 5., 24. 5., 28. 5., 29. 5. (2x), 9. 6., 11. 6. (2x), 12. 6. (2x), 13. 6. (2x), 18. 6., 20. 6., 21. 6., 

4. 7., 16. 7., 18. 7., 28. 8., 30. 8. 

Celkem 20 komentovaných prohlídek / 351 osob                  Krellerová 

Zmatené peníze 

23. 10. (2x), 8. 11., 27. 11., 4. 12., 5. 12. (2x), 13. 12., 17. 12., 18. 12. (2x) 

Celkem 13 komentovaných prohlídek / 224 osob                  Krellerová 

 Mohelnice 

Vánoční tradice a zvyky v Evropě             

10. 1., 11. 1.                                                                                                                         

Celkem 2 prohlídky / 14 osob                                                                                        Třísková                                                                                                                         

Křídla v průběhu času                                            

19. 2., 6. 3. (2 x), 19. 3., 21. 3., 5. 4.  

Celkem 6 prohlídek / 114 osob                                                                        Dvořák, Žouželka  

Šumpersko v období první republiky (1918–1938) 

10. 5., 25. 5.    

Celkem 2 prohlídky / 19 osob                                                                                        Žouželka  

Loutky a maňásci  

2. 10. (6x), 4. 10., 10. 10. (2x), 16. 10., 17. 10. (2x), 22. 10. (3x) 

Celkem 15 prohlídek / 303 osob                                                  Janíčková, Lipenská, Třísková 
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Sametová revoluce v Mohelnici  

19. 11., 29. 11.     

Celkem 2 prohlídky / 54 osob                                                                                        Žouželka  

Z dějin Mohelnicka   

11. 7., 29. 8.    

Celkem 2 prohlídky / 28 osob                                                                                        Žouželka      

Pravěk Mohelnicka  

27. 3., 3. 4., 26. 4., 23. 5. (5x), 11. 6., 11. 7., 7. 11.                                     

Celkem 11 prohlídek / 245 osob                                                   Tomešová, Halama, Žouželka                                                                                                                                                                                                                                                                

 Zábřeh  

Dámy a pánové, do gala! 

28. 5.  

Celkem 1 prohlídka / 17 osob                                                                                        Kudelová                                                                                                                                                                                                                                                             

Prohlídka v historické expozici 

Celkem 1 prohlídka / 125 osob               Dvořák        

 

 

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. 

3.5 Přednášky 

3.5.1 Autorské z uzavřeného výzkumu 

Meziválečné Šumpersko na dobových fotografiích  

Termín: 20. 3.  

Zábřeh, 5/0 osob                            Kollerová 

Příběhy apoštolů a evangelistů ve výtvarném umění 

23. 4., 4. 6. 

Celkem 2 přednášky 

Celkem proběhlo 148 komentovaných prohlídek s návštěvností 3 063 osob. 
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Šumperk, 17/1 osob         Mullerová 

Meziválečné Šumpersko na dobových fotografiích  

Termín: 21. 6.  

Mohelnice, 26/0 osob                                   Kollerová 

Diether F. Domes: odsunutý rodák 

Termín: 20. 8.  

Šumperk, 12/4 osob                 Lipenská, Kollerová 

Přednáška Diether F. Domes a jeho rodiště Vitošov  

Termín: 31. 8.  

Evangelický kostel Hrabová, 26/4 osob                                    Lipenská, Kollerová 

Od socialismu k demokracii 

Termín: 21. 11. 

Šumperk, 12/4 osob                                                                                    Kollerová, Janíčková 

Celkem 6 autorských přednášek z výzkumu, návštěvnost: 98/13. 

3.5.2 Autorské 

Lotyšsko – neznámá země Baltu 

Termín: 3. 4. 

Mohelnice, 9/0 osob                                                                                                        Halama 

Lotyšsko – neznámá země Baltu 

Termín: 5. 2. 

Šumperk, 51/6 osob                                                                                                         Halama 

Vycházka za mechorosty a lišejníky na Klepáč (přednáška formou vycházky) 

Termín: 18. 5.  

Šumperk, 8/8 osob                                                                 Zmrhalová 

Společenské šaty 20. stol. (přednáška na Muzejní noci) 

Termín: 31. 5. 

Zábřeh, 104/26 osob                                                                                                    Kudelová 
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Mohelnicko v době první Československé republiky (1918 – 1938) 

Termín: 6. 6. (2x) 

Mohelnice, 50/0 osob                                                                                                    Žouželka 

Osobnost J. Rippera a lázně Gräfenberg ve 2. polovině 19. století 

Termín: 7. 8.  

Jeseník, vycházka KČT, 25/25 osob           Kollerová 

Bryologická exkurze pro švédské bryology 

Termín: 23. 10.  

Šumperk, 6/6 osob                                                                 Zmrhalová 

Pád železné opony 

Termín: 13. 11. a 14. 11. 

Mohelnice, celkem 46/0 osob                                                                                        Žouželka 

3.5.2.1 Autorské na vernisážích 

Šumpersko v období první republiky (1918–1938) 

Termín: 6. 2.  

Zábřeh, 21/21 osob                                                          Kollerová 

Šumperk, inspirující brána Jeseníků 

Termín: 14. 2. 

Šumperk, 150/150                        Lipenská 

České století v komiksu 

Termín: 4. 4. 

Šumperk, 24/24                         Janíčková 

Šumpersko v období první republiky (1918–1938) 

Termín: 11. 4.  

Mohelnice, 29/29 osob                                                         Kollerová 

Příběhy apoštolů a evangelistů 

Termín 11. 4. 

Celkem 8 autorských přednášek, návštěvnost: 299/71. 



103 
 

Šumperk, 100/100                                                                                                        Müllerová 

Dámy a pánové, do gala! 

Termín 25. 4. 

Zábřeh, 50/50                                                                                                                 Kudelová 

Pomocníci v kuchyni 

Termín 27. 6. 

Šumperk, 50/50                                                                                                              Kudelová 

Diether F. Domes: odsunutý rodák 

Termín: 16. 9. 

Hrabová, 20/20                            Lipenská, Kollerová 

Věra Kovářová: Recycled Art 

Termín: 19. 9. 

Šumperk, 100/100                       Lipenská 

Kovalovi 

Termín: 5. 11. 

Šumperk, 100/100                                   Lipenská 

Od socialismu k demokracii 

Termín: 12. 11. 2019 

Šumperk, 50/50 osob                                   Kollerová 

Co přinesl Ježíšek? 

Termín 26. 11. 

Šumperk, 50/50                                                                                                              Kudelová 

Šperkovnice muzea 

Termín 13. 11. 

Zábřeh, 43/43                                                                                                 Halama, Müllerová  

Společenské šaty 20. stol. (přednáška na Muzejní noci) 

Termín: 31. 5. 

Zábřeh, 104/104 osob                                                                                                   Kudelová 
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3.6   Kulturně-výchovná činnost realizovaná externisty 

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. 

3.6.3  Přednášky 

Jeseníky slaví 50, P. Šaj, vedoucí Správy CHKO Jeseníky 

Termín: 19. 3. 

Šumperk, 66/9 osob                                                                                                   Zmrhalová 

Beseda s Janem Červinkou v rámci derniéry výstavy 

Termín: 28. 3. 

Šumperk, 53/33 osob                                                                                                   Zmrhalová 

České století v komiksu, P. Kosatík 

Termín 4. 4. 

Šumperk, 24/20                                                                                                             Janíčková 

Houby v literatuře a umění, mykolog prof. B. Hlůza 

Termín: 12. 9. 

Šumperk, 16/3 osob                                                                                                     Zmrhalová 

Houbařův rok, mykoložka Bc. T. Tejklová 

Termín: 13. 9. 

Šumperk, 18/7 osob                                                                                                     Zmrhalová 

Přírodní krásy Liptova, L. Ambroź 

Termín: 13. 9. 

Šumperk, 43/43 osob                                                                                                   Zmrhalová 

Přírodní krásy Liptova, A. Lenková 

Termín: 13. 9. 

Celkem 14 přednášek, návštěvnost: 891/891. 
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Šumperk, 43/43 osob                                                                                                   Zmrhalová 

Přírodní krásy Liptova, P. Laučík 

Termín: 13. 9. 

Šumperk, 43/43 osob                                                                                                   Zmrhalová 

Diether F. Domes: odsunutý rodák, J. Hudec 

Termín: 16. 9. 

Hrabová, 20/20 osob                                   Lipenská 

Věra Kovářová: Recycled Art, J. Hastík 

Termín: 19. 9. 

Šumperk, 100/100                          Lipenská 

Recycled Art s Věrou Kovářovou, V. Kovářová 

Termín: 16. 10. 

Šumperk, 13/2 osob                                                                                                        Lipenská 

Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy, PhDr. F. Hýbl 

Termín: 23. 11. 

Loštice, 45/45 osob                                                                                                       Janíčková 

3.6.5  Jiné 

Ve jméno života Vašeho – Hořím! 

Termín: 25. 2.  

Šumperk, 113/113 osob 

Skrytá paměť Moravy 

Termín: 4. 3.  

Šumperk, 36/36 osob 

Zámecké chrtění 

Termín: 17. 3.  

Úsov, 95/95 osob 

 

Celkem 12 přednášek, návštěvnost: 484/368. 
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Velikonoce v Lošticích 

Termín: 17. 4.  

Loštice, 49/0 osob 

Velikonoce v Šumperku 

Termín: 18. 4.  

Šumperk, 250/33 osob 

Velikonoční sraz chrtů 

Termín: 22. 4. 

Šumperk, 62/62 

Pálení čarodějnic 

Termín: 28. 4.  

Šumperk, 450/124 osob 

Soutěž O poklad paní Magdaleny 

Termín: 16. 5.  

Zábřeh, 40/40 osob 

Pohádkový den 

Termín: 11. 5. 

Úsov, 211/211 osob 

Muzejní noc v Lošticích 

Termín: 18. 5.  

Loštice, 55/55 osob 

Šumperský hafan 2019 

Termín: 19. 5.  

Šumperk, 592/120 osob 

Pravěký den 

Termín: 23. 5.  

Mohelnice, 122/10 osob 
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Muzejní noc v Muzeu Zábřeh 

Termín: 31. 5. 

Zábřeh, 104/26 

Muzejní noc v šumperském muzeu 

Termín: 8. 6.  

Šumperk, 193/24 osob 

Karel IV. 

Termín: 12. 6.  

Úsov, 520/520 osob 

Muzejní noc v mohelnickém muzeu 

Termín: 21. 6.  

Mohelnice, 26/0 osob 

Prázdninový den  

Termín: 25. 7.  

Šumperk, 177/22 osob 

Pohádkový den 

Termín: 10. 8. 

Úsov, 327/327 

S dětmi za uměním: D. F. Domes 

Termín: 28. 8. 

Šumperk, 14/7 osob                                                                                               

Soutěž „O přesnou mušku J. E. Welzla“ 

Termín: 20. 9.  

Zábřeh, 14/14 osob 

Bílá paní 

Termín: 21. 9.  

Úsov, 726/290 osob 
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Hedva – poslední den 

Termín: 24. 9.  

Zábřeh, 120/120 osob 

Loutkohraní 

Termín: 2. 10.  

Mohelnice, 133/1 osob 

S dětmi za uměním: Věra Kovářová 

Termín: 9. 10., 23. 10. 

Šumperk, 17/8 osob 

Recycled Art s Věrou Kovářovou 

Termín: 16. 10. 

Šumperk, 13/2 osob 

Mezinárodní den archeologie 

Termín: 17. a 18. 10.  

Šumperk, 400/41 osob 

Toulky zábřežskou minulostí 

Termín: 7. 11.  

Zábřeh, 43/43 osob 

Halloween 

Termín: 26. 10.  

Úsov, 1 787/591 osob 

Zámecké chrtění 

Termín: 3. 11.  

Úsov, 91/91 osob 

Křest knihy „V šest u divadla…“  

Termín: 17. 11. 

Šumperk, Městská knihovna T. G. Masaryka, 102/102 osob                             Kollerová 
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Adventní večer v muzeu – autorské čtení 

Termín: 6. 12.  

Mohelnice, 52/0 osob 

Adventní tvoření 

Termín: 10. 12.  

Šumperk, 77/14 osob 

Vánoční tvoření 

Termín: 12. 12.  

Zábřeh, 55/55 osob 

Vánoční sraz chrtů 

Termín: 26. 12.  

Šumperk, 65/65 osob 

 

 

Spolupořadatel: 

Orientační běh 

Termín: 11. 5.  

Šumperk, 450/450 osob 

Festival „Být ženou“ 

Termín: 18. 5.  

Šumperk, 300/300 osob 

Slavnosti města 

Termín: 30. – 31. 5.  

Šumperk, 2000/2000 osob 

Dětský den 

Termín: 15. 6.  

Šumperk, 400/400 osob 

Letní kino 

Termín: 8. – 9. 8.  

Celkem 34 akcí, návštěvnost: 7 131/3 262. 
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Šumperk, 300/300 osob 

Folklórní festival 

Termín: 15. – 18. 8.  

Šumperk, 2500/2500 osob 

Revival 

Termín: 23. 8.  

Šumperk, 1200/1200 osob 

Ples Doris 

Termín: 31. 8.  

Šumperk, 600/600 osob 

3.7 Internet 

3.7.1 Vlastní stránky 

Vlastivědné zajímavosti na www.muzeum-sumperk.cz (viz kap. 3.1.1.1). 

Zveřejnění sbírek na stránkách muzea katalog 3D sbírek sbírkových předmětů 102 ks: 

Sbírka šumperského muzea  

 podsbírka historická – 61 sbírkových předmětů  

Sbírka zábřežského muzea – 10 sbírkových předmětů  

Sbírka Havelkova muzea – 6 sbírkových předmětů  

Sbírka mohelnického muzea  

 podsbírka historická – 18 sbírkových předmětů 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea  

 podsbírka historická – 1 sbírkový předmět  

 podsbírka botanická - 6 sbírkových předmětů 

Informační články k výstavám na webových stránkách 

Průběžné vkládání informačních článků o výstavách a akcích do sekce „Program“ na webu 

muzea (http://muzeum-sumperk.cz/). Plakáty k výstavám, přednáškám a jiným akcím, 

fotografie z vernisáží a akcí, informace o otevírací době a další rovněž vkládány na 

Celkem se organizace podílela na pořádání 8 akcí s návštěvností 7 750 osob. 

http://muzeum-sumperk.cz/
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facebookový profil muzea (https://www.facebook.com/VMvSumperku/). 

Nově jsou na facebookový profil vkládány tematické články s fotografiemi – Historické okénko 

a Archeologické okénko. 

Halama, J.: Archeologická aktualita 

7. ledna, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2118394421517189 

Kollerová, M.: Procházka po Točáku II. 

27. ledna, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2150270424996255 

Kudelová, M.: Hledáme vánoční ozdoby a žárovky z vlčické papírny Radiomnia 

14. února, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2177504218939542 

Kollerová, M.: Procházka po Točáku II. 

1. března, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2202340996455864 

Kudelová, M., 2019: Zachráněný kočár, facebook muzea 

12. března, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2218219004868063 

Janíčková P.: Před 80 lety začala okupace Československa německými vojsky 

15. března, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2222440094445954 

Kollerová, M.: Procházka po Točáku IV. 

9. dubna, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2261212060568757 

Kollerová, M.: Cestou na Vyhlídku 

3. května, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2300750909948205 

Kollerová, M.: Sametová revoluce v šumperských ulicích (I. část) 

2. července, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2409875509035744 

Kollerová, M.: Sametová revoluce v šumperských ulicích (II. část) 

7. srpna, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2475348212488473 

Kollerová, M.: Sametová revoluce v šumperských ulicích (III. část) 

8. října, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2592293244127302 

Kollerová, M.: Sametová revoluce v šumperských ulicích (IV. část) 

26. listopadu, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2702192416470717 

Halama, J.: Archeologická aktualita 

16. prosince, https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2118394421517189 

3.7.2 Ostatní internetové stránky 

Zveřejnění sbírek na stránkách e-Sbírky za rok 2019 celkem 107 sbírkových předmětů 

Sbírka šumperského muzea  

 podsbírka historická – celkem 66 předmětů 

Sbírka zábřežského muzea – celkem 10 sbírkových předmětů 

Sbírka Havelkova muzea – 6 sbírkových předmětů  

Sbírka mohelnického muzea  

https://www.facebook.com/VMvSumperku/
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2118394421517189
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2150270424996255
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2177504218939542
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2202340996455864
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2218219004868063
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2222440094445954
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2261212060568757
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2300750909948205
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2409875509035744
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2475348212488473
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2592293244127302
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2702192416470717
https://www.facebook.com/VMvSumperku/posts/2118394421517189
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 podsbírka historická – 18 sb. předmětů 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea  

 podsbírka historická – 1 sbírkový předmět  

 podsbírka botanická - 6 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 2019 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. 

4. ledna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Treti-dil-trilogie-Severomoravaci-za-Velke-

valky--12979/clanek/Kultura 

4. ledna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vlastivedny-sbornik-Severni-Morava-se-

rozrostl-o-dalsi-svazek-12978/clanek/Historie 

31. ledna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pocitace-minuleho-stoleti-

13095/clanek/Zpravodajstvi 

28. února, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzeum-v-Sumperku-pripomina-historii-pred-

padesati-lety-13213/clanek/Historie 

27. března, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-V-rukou-restauratora-

13343/clanek/Historie 

29. března, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pribehy-apostolu-a-evangelistu-

13352/clanek/Historie 

4. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Velikonocni-tradice-oziji-v-sumperskem-

muzeu-13388/clanek/Kultura 

16. března, http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-velikonocni-akci- 

11800/clanek/Zajimavosti 

2. dubna, https://zpravy.proglas.cz/pozvanky/olomoucky-kraj/sumperk-v-rukou-restauratora/ 

22. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-pripravuje-tradicni-

carodejnicky-rej-13451/clanek/Zpravodajstvi 

26. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Damy-a-panove-do-gala-13472/clanek/Kultura 

29. dubna, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Usovem-budou-provazet-pohadkove-bytosti-

13484/clanek/Zpravodajstvi 

file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.atlasceska.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.infosumperk.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.sumpersky.rej.cz
file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I8JIWV7X/www.sumpersky.rej.cz
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Treti-dil-trilogie-Severomoravaci-za-Velke-valky--12979/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Treti-dil-trilogie-Severomoravaci-za-Velke-valky--12979/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vlastivedny-sbornik-Severni-Morava-se-rozrostl-o-dalsi-svazek-12978/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vlastivedny-sbornik-Severni-Morava-se-rozrostl-o-dalsi-svazek-12978/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pocitace-minuleho-stoleti-13095/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pocitace-minuleho-stoleti-13095/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-V-rukou-restauratora-13343/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Historie-V-rukou-restauratora-13343/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pribehy-apostolu-a-evangelistu-13352/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Pribehy-apostolu-a-evangelistu-13352/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Velikonocni-tradice-oziji-v-sumperskem-muzeu-13388/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Velikonocni-tradice-oziji-v-sumperskem-muzeu-13388/clanek/Kultura
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-velikonocni-akci-11800/clanek/Zajimavosti
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-velikonocni-akci-11800/clanek/Zajimavosti
http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-velikonocni-akci-11800/clanek/Zajimavosti
https://zpravy.proglas.cz/pozvanky/olomoucky-kraj/sumperk-v-rukou-restauratora/
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-pripravuje-tradicni-carodejnicky-rej-13451/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-pripravuje-tradicni-carodejnicky-rej-13451/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Damy-a-panove-do-gala-13472/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Usovem-budou-provazet-pohadkove-bytosti-13484/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Usovem-budou-provazet-pohadkove-bytosti-13484/clanek/Zpravodajstvi
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5. května, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-ma-pred-sebou-jedenacty-

rocnik-13507/clanek/Zpravodajstvi 

23. května, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzejni-noc-v-sumperskem-muzeu-

13582/clanek/Kultura 

27. června, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-predstavuje-kuchynske-

pomocniky-13726/clanek/Zpravodajstvi 

2. července, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-porada-oblibene-

prazdninove-akce-13744/clanek/Kultura 

22. července, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Diether-F-Domes-Odsunuty-rodak-

13830/clanek/Historie 

2. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Celostatni-vystava-hub-v-sumperskem-muzeu-

13984/clanek/Kultura 

5. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Bila-pani-a-strasidla-na-usovskem-zamku-

14005/clanek/Kultura 

17. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Mimoradne-nahlednuti-do-historie-sumperske-

textilky-14052/clanek/Historie 

17. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Hrabova-vzdava-hold-slavnemu-rodakovi-

14054/clanek/Publicistika 

20. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Dvacaty-rocnik-Vystavy-hub-v-Sumperku-

prinesl-i-nejedno-ohlednuti-

14065/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR3miinpB9zwz_wv8V0zQ1n03_3_nP2Db0KvilzsEb

mBL3ZVd0CeIOfxl-c 

20. září, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vera-Kovarova-Recycled-Art-

14074/clanek/Kultura 

7. říjen, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Mezinarodni-den-archeologie-

14139/clanek/Zpravodajstvi 

25. října, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sperkovnice-muzea-14218/clanek/Kultura 

25. října, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-

expozice-o-Welzlovi-

14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq3

6JbRztvcCa9Zz1ry2nBU 

30. října, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/-Od-socialismu-k-demokracii-

14244/clanek/Historie 

2. října, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Tichy-genius-Moravy-na-konci-19-stoleti-

14263/clanek/Historie 

25. října, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-

expozice-o-Welzlovi-

14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq3

6JbRztvcCa9Zz1ry2nBU 

27. listopadu, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-vystavu-Co-

prinesl-Jezisek-14355/clanek/Zpravodajstvi 

3. prosince, https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Adventni-tvoreni-14379/clanek/Kultura 

https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-ma-pred-sebou-jedenacty-rocnik-13507/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersky-hafan-ma-pred-sebou-jedenacty-rocnik-13507/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzejni-noc-v-sumperskem-muzeu-13582/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Muzejni-noc-v-sumperskem-muzeu-13582/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-predstavuje-kuchynske-pomocniky-13726/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-predstavuje-kuchynske-pomocniky-13726/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-porada-oblibene-prazdninove-akce-13744/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-porada-oblibene-prazdninove-akce-13744/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Diether-F-Domes-Odsunuty-rodak-13830/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Diether-F-Domes-Odsunuty-rodak-13830/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Celostatni-vystava-hub-v-sumperskem-muzeu-13984/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Celostatni-vystava-hub-v-sumperskem-muzeu-13984/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Bila-pani-a-strasidla-na-usovskem-zamku-14005/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Bila-pani-a-strasidla-na-usovskem-zamku-14005/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Mimoradne-nahlednuti-do-historie-sumperske-textilky-14052/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Mimoradne-nahlednuti-do-historie-sumperske-textilky-14052/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Hrabova-vzdava-hold-slavnemu-rodakovi-14054/clanek/Publicistika
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Hrabova-vzdava-hold-slavnemu-rodakovi-14054/clanek/Publicistika
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Dvacaty-rocnik-Vystavy-hub-v-Sumperku-prinesl-i-nejedno-ohlednuti-14065/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR3miinpB9zwz_wv8V0zQ1n03_3_nP2Db0KvilzsEbmBL3ZVd0CeIOfxl-c
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Dvacaty-rocnik-Vystavy-hub-v-Sumperku-prinesl-i-nejedno-ohlednuti-14065/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR3miinpB9zwz_wv8V0zQ1n03_3_nP2Db0KvilzsEbmBL3ZVd0CeIOfxl-c
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Dvacaty-rocnik-Vystavy-hub-v-Sumperku-prinesl-i-nejedno-ohlednuti-14065/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR3miinpB9zwz_wv8V0zQ1n03_3_nP2Db0KvilzsEbmBL3ZVd0CeIOfxl-c
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Dvacaty-rocnik-Vystavy-hub-v-Sumperku-prinesl-i-nejedno-ohlednuti-14065/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR3miinpB9zwz_wv8V0zQ1n03_3_nP2Db0KvilzsEbmBL3ZVd0CeIOfxl-c
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vera-Kovarova-Recycled-Art-14074/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Vera-Kovarova-Recycled-Art-14074/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Mezinarodni-den-archeologie-14139/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Mezinarodni-den-archeologie-14139/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sperkovnice-muzea-14218/clanek/Kultura
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/-Od-socialismu-k-demokracii-14244/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/-Od-socialismu-k-demokracii-14244/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Tichy-genius-Moravy-na-konci-19-stoleti-14263/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Tichy-genius-Moravy-na-konci-19-stoleti-14263/clanek/Historie
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Zabrezske-muzeum-cekaji-upravy-a-rozsireni-expozice-o-Welzlovi-14224/clanek/Zpravodajstvi?fbclid=IwAR359hUXILkyEEu7EkHNeQcPolHovQ9TzH2eAq36JbRztvcCa9Zz1ry2nBU
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-vystavu-Co-prinesl-Jezisek-14355/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperske-muzeum-zve-na-vystavu-Co-prinesl-Jezisek-14355/clanek/Zpravodajstvi
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Adventni-tvoreni-14379/clanek/Kultura
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Ostatní informační servery včetně rádií a TV 

29. ledna. https://olomouc.rozhlas.cz/vlastivedne-muzeum-v-sumperku-dnes-otevira-

interaktivni-vystavu-retrogaming-

7749393?fbclid=IwAR22GwSiLhAOLqzLDDOwzs506S0zHR0YKQrzCY0SmDAkSwJxdQ

9blOIETUY 

1. února, https://www.novinykraje.cz/olomoucky/2019/02/01/navrat-do-pocitacoveho-sveta-

minuleho-stoleti-prijdte-zaparit/ 

3. února, https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-v-sumperku-laka-na-historicke-

pocitacove-hry-20190203.html 

15. února, https://www.tvmorava.cz/clanek/4709/krasne_v_kraji_-_pamatnik_adolfa_kaspara 

24. února, https://sumpersky.denik.cz/kultura_region/vyroci-sebeupaleni-jana-zajice-

pripomina-vystava-i-divadlo-20190224.html 

17. dubna, https://www.turistika.cz/vylety/sumperk-predstavuje-pribehy-apostolu-a-

evangelistu/detail 

21. dubna, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-

kamera/219562221500016/?fbclid=IwAR11IhSIOfy4gmkpecXciG3eTdV9A27a_1txTlo0ula

BbwMny4mud3fc7qM 

1. května, https://www.kraliky.eu/data/zpravodaj/2019/kralicko2019_05.pdf 

7. května, https://olomouc.rozhlas.cz/tisice-artefaktu-z-doby-bronzove-nasli-archeologove-v-

dubicku-na-sumpersku-7931472  

10. května, https://slovo.proglas.cz/z-regionu/olomoucke-studio-radim/apostolove-a-

evangeliste-clovek-a-vira/ 

17. května, https://radiozurnal.rozhlas.cz/tipy-na-vikend-v-olomouckem-kraji-7204202 

18. května, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/419236100141004-

kdyz-se-pali-carodejnice 

23. května, https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/tipy-a-

inspirace/vystava-v-sumperskem-muzeu-priblizuje-pribehy-apostolu-a-evangelistu/4993/ 

24. května, https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/zpravy-z-

regionu/vystava-%7C-v-rukou-restauratora-%E2%80%93-vlastivedne-muzeum-v-

sumperku/4967/ 

26. června, https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/vystava-v-sumperku-mapuje-historii-

kuchyn-i-spotrebicu_525790.html 

23. července, https://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/kultura/14356-sumperske-muzeum-

vystavuje-dila-rodaka-diethera-domese.html 

13. září, https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/moravaci-z-lesu-nosi-tuny-hub-ty-jsou-k-

videni-i-v-muzeu-20190913.html 

17. září, https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/zabrezsti-skauti-slavi-otevreli-vystavu-a-

chystaji-se-pokrtit-knihu-20190917.html 

24. září, https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/bila-pani-a-strasidla-obsadila-usovsky-

zamek-podivejte-ktera-tam-byla-20190924.html 

3. října, https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-4-a-5-rijna-

https://www.novinykraje.cz/olomoucky/2019/02/01/navrat-do-pocitacoveho-sveta-minuleho-stoleti-prijdte-zaparit/
https://www.novinykraje.cz/olomoucky/2019/02/01/navrat-do-pocitacoveho-sveta-minuleho-stoleti-prijdte-zaparit/
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-v-sumperku-laka-na-historicke-pocitacove-hry-20190203.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-v-sumperku-laka-na-historicke-pocitacove-hry-20190203.html
https://www.tvmorava.cz/clanek/4709/krasne_v_kraji_-_pamatnik_adolfa_kaspara
https://www.turistika.cz/vylety/sumperk-predstavuje-pribehy-apostolu-a-evangelistu/detail
https://www.turistika.cz/vylety/sumperk-predstavuje-pribehy-apostolu-a-evangelistu/detail
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500016/?fbclid=IwAR11IhSIOfy4gmkpecXciG3eTdV9A27a_1txTlo0ulaBbwMny4mud3fc7qM
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500016/?fbclid=IwAR11IhSIOfy4gmkpecXciG3eTdV9A27a_1txTlo0ulaBbwMny4mud3fc7qM
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500016/?fbclid=IwAR11IhSIOfy4gmkpecXciG3eTdV9A27a_1txTlo0ulaBbwMny4mud3fc7qM
https://www.kraliky.eu/data/zpravodaj/2019/kralicko2019_05.pdf
https://slovo.proglas.cz/z-regionu/olomoucke-studio-radim/apostolove-a-evangeliste-clovek-a-vira/
https://slovo.proglas.cz/z-regionu/olomoucke-studio-radim/apostolove-a-evangeliste-clovek-a-vira/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/tipy-na-vikend-v-olomouckem-kraji-7204202
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/419236100141004-kdyz-se-pali-carodejnice
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/419236100141004-kdyz-se-pali-carodejnice
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/tipy-a-inspirace/vystava-v-sumperskem-muzeu-priblizuje-pribehy-apostolu-a-evangelistu/4993/
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/tipy-a-inspirace/vystava-v-sumperskem-muzeu-priblizuje-pribehy-apostolu-a-evangelistu/4993/
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/zpravy-z-regionu/vystava-%7C-v-rukou-restauratora-%E2%80%93-vlastivedne-muzeum-v-sumperku/4967/
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/zpravy-z-regionu/vystava-%7C-v-rukou-restauratora-%E2%80%93-vlastivedne-muzeum-v-sumperku/4967/
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/zpravy-z-regionu/vystava-%7C-v-rukou-restauratora-%E2%80%93-vlastivedne-muzeum-v-sumperku/4967/
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/vystava-v-sumperku-mapuje-historii-kuchyn-i-spotrebicu_525790.html
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/vystava-v-sumperku-mapuje-historii-kuchyn-i-spotrebicu_525790.html
https://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/kultura/14356-sumperske-muzeum-vystavuje-dila-rodaka-diethera-domese.html
https://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/kultura/14356-sumperske-muzeum-vystavuje-dila-rodaka-diethera-domese.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/moravaci-z-lesu-nosi-tuny-hub-ty-jsou-k-videni-i-v-muzeu-20190913.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/moravaci-z-lesu-nosi-tuny-hub-ty-jsou-k-videni-i-v-muzeu-20190913.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/zabrezsti-skauti-slavi-otevreli-vystavu-a-chystaji-se-pokrtit-knihu-20190917.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/zabrezsti-skauti-slavi-otevreli-vystavu-a-chystaji-se-pokrtit-knihu-20190917.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/bila-pani-a-strasidla-obsadila-usovsky-zamek-podivejte-ktera-tam-byla-20190924.html
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/bila-pani-a-strasidla-obsadila-usovsky-zamek-podivejte-ktera-tam-byla-20190924.html
https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-4-a-5-rijna-20191002.html?fbclid=IwAR34BxD9LDNcoqfQReT1llzTf1-b5yBzeI9_CsxHdfK0lh9tjce86TGuxPI
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20191002.html?fbclid=IwAR34BxD9LDNcoqfQReT1llzTf1-

b5yBzeI9_CsxHdfK0lh9tjce86TGuxPI 

21. října, https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/sumpersko/15688-vystava-jesenickeho-

muzea-prinasi-blize-stezejni-okamziky-historie.html 

30. října, https://sumpersky.denik.cz/kultura_region/welzla-priblizi-nova-expozice-

20191030.html 

1. listopadu, https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/sumperske-muzeum-otevrelo-

interaktivni-vystavu-zmatene-penize_534559.html 

23. listopadu, https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-23-a-24-listopadu-

20191121.html 

5. prosince, https://sumpersky.denik.cz/ctenar-reporter/v-lostickem-muzeu-si-pripomneli-

jana-havelku-20191204.html 

15. prosince, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-

kamera/219562221500050/video/739068?fbclid=IwAR2jUSM6HlEreHo5pF5OpxgQlP17999

bOaM7R-bHoHfEf7-4oZ6bKl8-58k 

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: 29 vyjádření  

        Halama, Tomešová                    

4.3 Členství v komisích 

 Člen senátu AMG a předseda krajské sekce AMG                                       Gronychová 

 Česká botanická společnost                                                                             Zmrhalová 

 Bryologická sekce ČBS                                                                                   Zmrhalová 

 Britská bryologická společnost                                                                        Zmrhalová 

 Komise pro tradiční lidovou kulturu v Olomouckém kraji                                Kudelová 

 Středomoravská archeologická komise                                              Halama, Tomešová 
 

4.4 Weby a portály, publikace, rozhlas – aktualizace, doplňování informací a 

článků 

www.muzuem-sumperk.cz www.esbirky.cz, www.sumpersko.net, www.rej.cz, 

www.atlasceska.cz, www.emuzeum.cz, www.ceskatelevize.cz 

Celkem vydáno 29 posudků. 

Zaměstnanci VM Šumperk pracovali celkem v 6 komisích. 

https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-4-a-5-rijna-20191002.html?fbclid=IwAR34BxD9LDNcoqfQReT1llzTf1-b5yBzeI9_CsxHdfK0lh9tjce86TGuxPI
https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-4-a-5-rijna-20191002.html?fbclid=IwAR34BxD9LDNcoqfQReT1llzTf1-b5yBzeI9_CsxHdfK0lh9tjce86TGuxPI
https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/sumpersko/15688-vystava-jesenickeho-muzea-prinasi-blize-stezejni-okamziky-historie.html
https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/sumpersko/15688-vystava-jesenickeho-muzea-prinasi-blize-stezejni-okamziky-historie.html
https://sumpersky.denik.cz/kultura_region/welzla-priblizi-nova-expozice-20191030.html
https://sumpersky.denik.cz/kultura_region/welzla-priblizi-nova-expozice-20191030.html
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/sumperske-muzeum-otevrelo-interaktivni-vystavu-zmatene-penize_534559.html
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/sumperske-muzeum-otevrelo-interaktivni-vystavu-zmatene-penize_534559.html
https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-23-a-24-listopadu-20191121.html
https://sumpersky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-23-a-24-listopadu-20191121.html
https://sumpersky.denik.cz/ctenar-reporter/v-lostickem-muzeu-si-pripomneli-jana-havelku-20191204.html
https://sumpersky.denik.cz/ctenar-reporter/v-lostickem-muzeu-si-pripomneli-jana-havelku-20191204.html
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500050/video/739068?fbclid=IwAR2jUSM6HlEreHo5pF5OpxgQlP17999bOaM7R-bHoHfEf7-4oZ6bKl8-58k
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500050/video/739068?fbclid=IwAR2jUSM6HlEreHo5pF5OpxgQlP17999bOaM7R-bHoHfEf7-4oZ6bKl8-58k
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/219562221500050/video/739068?fbclid=IwAR2jUSM6HlEreHo5pF5OpxgQlP17999bOaM7R-bHoHfEf7-4oZ6bKl8-58k
http://www.muzuem-sumperk.cz/
http://www.esbirky.cz/
http://www.sumpersko.net/
http://www.sumpersko.net/
http://www.atlasceska.cz/
http://www.emuzeum.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/
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4.5 Výuka 

 Konzultace seminární práce studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci                    Kollerová 

 Konzultace studentům středních a vysokých škol při seminárních pracích    Kudelová 

 Vedení praxe 4. – 15. 11. 2019 studentky SOŠ Šumperk Tereza Langerová, Alexandra 

Pražáková            Kudelová 

 Gymnázium Šumperk, seminář „Umění a život“ – školní rok 2018/2019    Kudelová 

 Konzultace bakalářské práce studentky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

(Náboženské poměry v meziválečném Šumperku)        Lipenská 

 Konzultace seminární práce studentky SPŠ a VOŠ Šumperk (J. K. Handke)    Lipenská 

 Vedení praxe studenta magisterského oboru archeologie UP v Olomouci (25 hodin) 

                    Tomešová 

 Konzultace diplomové práce studenta magisterského oboru archeologie UP v Olomouci

                 Tomešová  

 Odborná konzultace SOČ – studentská práce Želvušky a jejich vztah s mechorosty, 

determinace mechorostů, konzultace           Zmrhalová 

 Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové – odborná konzultace studentce oboru 

Systematická biologie a ekologie, determinace mechorostů                        Zmrhalová 

 Celostátní soutěž Zlatý list, 7. 5. 2019, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, spolupráce na 

soutěži, odborný dozor na stanovišti.                   Zmrhalová 

4.6 Počet badatelských návštěv - 36 

Sbírka šumperského muzea 

 podsbírka historická: 22 badatelů 

Sbírka mohelnického muzea 

 podsbírka archeologická: 3 badatelé 

 podsbírka historická: 3 badatelé 

Sbírka zábřežského muzea: 1 badatel 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích, podsbírka historická – 1 badatel 
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Knihovna – 6 badatelů 

 

 

4.7 Služby dle zákona 122 – bezplatné 

Licenční smlouvy: 382 sbírkových předmětů (3029 ks věcí movitých) a 27 fotografií 

z fotoarchivu VM. 

Badatelské dotazy ze sbírek: 105 

Sbírka šumperského muzea 

 podsbírka historická: celkem 54 služeb (Kollerová 23, Lipenská 13, Kudelová 13, 

Müllerová 3, Janíčková 2) 

 podsbírka archeologická: celkem 5 služeb (Halama) 

 podsbírka geologická: 5 služeb Dvořák 

 podsbírka zoologická: 4 služby Dvořák 

 podsbírka botanická: 2 dotazy Zmrhalová 

Sbírka mohelnického muzea 

 podsbírka archeologická: 7 služeb Halama, 5 služeb Tomešová 

 podsbírka historická: 6 služeb Janíčková 

Sbírka zábřežského muzea: 11 služeb Tempírová 

Sbírka PAK v Lošticích: 2 služby Janíčková 

Havelkovo muzeum: 1 služba Janíčková 

Sbírka Lovecko-lesnického muzea 

 podsbírka historická: 1 služba Halama, 1 služba Tomešová, 1 služba Kudelová 

Archeologické dohledy a výzkumy: 5 

 Dubicko – stavba RD, parc. č. 375/3– neinvestorský dohled + výzkum Tomešová 

 Dubicko – stavba RD, parc. č. 329/5– neinvestorský dohled + výzkum Tomešová 

 Dubicko – stavba RD, parc. č. 376/15– neinvestorský dohled +výzkum    Halama 

 Velké Losiny – stavba RD, parc. č. 2673/62 - neinvestorský dohled  Tomešová 

Celkem 36 badatelských návštěv. 
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 Vikýřovice – stavba RD, parc. č. 697/21 - neinvestorský dohled  Tomešová 

 

4.8 Služby dle zákona 122 - placené 

Licenční smlouvy: 68 sbírkových předmětů (71 ks věcí movitých). 

Archeologické dohledy a výzkumy: 25 

 Bludov – sanace nádrže v pros. lesoparku Gryngle – obec Bludov Halama, Tomešová 

 Bratrušov - cyklostezka se smíš. provozem – obec Bratrušov Halama, Tomešová 

 D. Studénky - nové kabelové vedení NN - MSEM, a.s.      Tomešová 

 Lechovice, hradiště Obersko – inf. tabule – Mikroregion Mohelnicka       Halama 

 Libina - real. prvků pl. spol. zař. KoPÚ – STROMMY COMPANY, s.r.o.  Tomešová,      

                  Halama 

 Loučná nad Desnou - Kociánov - vodovodní řady - obec Loučná n. D.  Tomešová,  

                Halama 

 Olšany - stavební úprava vodovodu Olšany - JVS spol. s. r. o.   Tomešová,  

                 Halama 

 Ruda nad Moravou - kan. splašk. a ČOV Ruda n. M. - obec Ruda n. M.   Tomešová 

 Šumperk - cyklostezka Bratrušov - město Šumperk   Halama, Tomešová 

 Šumperk - Feritova - zemní kabel. ved. VN – ENCO group, s.r.o.   Halama, Tomešová 

 Šumperk - rozšíření ČS PHM o plnicí stanici CNG - GASCONTROL, spol. s.r.o. 

                    Halama, Tomešová 

 Šumperk, ul. Nemocniční - zemní vedení VN – MSEM, a.s.                    Halama 

 Šumperk, ul. Prievidzká – parc. st. 430, KG – MSEM, a.s.         Halama 

 Šumperk, ul. Prievidzká – instalace KGJ – ČEZ Energo, s.r.o.        Halama 

 Šumperk, Radniční – drenáž zahradního altánu – PMŠ Šumperk        Halama 

 Šumperk, ul. Šumavská – přeložky VN, NN – Elram JS s.r.o.        Halama 

 Šumperk - ul. Šumavská, IV. etapa kanalizace - JVS spol. s.r.o. Halama, Tomešová 

 Šumperk, ul. Temenická – parc. st. 533, KGJ – MSEM, a.s.                    Halama 

 Šumperk, ul. B. Václavka – stav. úprava vodovodu – ŠPVS, a.s.        Halama 

 Šumperk, ul. 28. října – stavba polyfunkčního domu – A. Valenta        Halama 

Celkem 519 poskytnutých služeb (archeologických dohledů, výzkumů, vyhledání a zaslání 

fotografií sbírkových předmětů, informací o sbírkových předmětech apod.). 
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 Šumperk, Dolní Temenice – optický kabel – Vegacom a.s.         Halama 

 Šumperk - ul. Zábřežská + 2, REKO MS – GasNet, s. r. o.  Halama, Tomešová 

 Šumperk - ul. Zborovská + 4, REKO MS – GasNet, s. r. o.  Halama, Tomešová 

 Šumperk - ul. Jesenická, nové NNk – MSEM, a.s.      Tomešová 

 Velké Losiny – u Zámku, NNv, NNk – EMONTAS, s.r.o.     Tomešová 

 

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. 

Tomešová: 

Český rozhlas Olomouc (A. Spurný) - rozhovor o výzkumu na Hoštejně a v šumperské expozici 

o archeologických nálezech. 6. 2.    

Český rozhlas Olomouc (Opočenská) - rozhovor k výstavě V rukou restaurátora, 1.4.2019 

Rádio Proglas (Rozkovcová) - rozhovor k výstavě V rukou restaurátora, 23. 4., vysíláno 10. 7. 

2019   

Český rozhlas Olomouc (Opočenská) - rozhovor k výzkumu v Dubicku - 

https://olomouc.rozhlas.cz/tisice-artefaktu-z-doby-bronzove-nasli-archeologove-v-dubicku-

na-sumpersku-7931472 , 7. 5. 2019       

Český rozhlas Olomouc (Opočenská) - rozhovor o nálezu depotu mincí z Hrabové, 7. 5. 2019 

Kudelová: 

Český rozhlas Olomouc, Dobré ráno s ČR Olomouc, živě – Dámy a pánové do gala, 28. 2. 2019  

Jak se pálí čarodějnice, Česká televize Ostrava, 28. 4. 2019, vysíláno Folklorika 18. 5. 2019 

Český rozhlas Olomouc, Dobré ráno s ČR Olomouc, živě – První muzejní noc v Muzeu Zábřeh, 

31. 5. 2019 Český rozhlas Olomouc, upoutávka k výstavě „Co přinesl Ježíšek“, natáčeno 2. 12. 

2019 

Celkem 93 poskytnutých placených služeb (archeologických dohledů a zaslání fotografií 

sbírkových předmětů). 
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Rádio Proglas, Vánoční ozdoby, natáčeno 16. 12. 2019  

Müllerová:       

TV Morava – reportáž pro Toulavou kameru k výstavě Příběhy apoštolů a evangelistů, 5. 4. 

2019 

Rádio Proglas – audio komentovaná prohlídka výstavou Příběhy apoštolů a evangelistů, 17. 4. 

2019 

Český rozhlas – upoutávka na výstavu Šperkovnice muzea, 12. 11. 2019 

Janíčková: 

TV Morava, natáčení pořadu Krásně v kraji o A. K. – 24. 1. 2019, redaktor Milan Brauner 

TV Morava, natáčení pro Toulavou kameru o A. K. – 31. 1. 2019, redaktor Milan Brauner, 

vysíláno 15. 12. 2019 

Rozhovor pro Šumperský a Jesenický deník, výstava České století v komiksu, redaktorka Hana 

Kubová, 14. 5. 2019, pro vydání EXTRA přílohy Šumperského a Jesenického deníku 

Rozhovor pro ČR2 Praha, stanice Vltava, pořad Nedělní kolotoč – pozvánka na výstavu 

Pomocníci v kuchyni, živý vstup, 30. 6. 2019, redaktorka Jana Smutná 

Rozhovor pro TV Mohelnice, pozvánka na výstavu Loutky a maňásci – 2. 10. 2019 

Lipenská: 

Český rozhlas Olomouc, 19. 7. – Diether F. Domes 

HÁNYŠ, Rostislav: Ze Sudet ho vyhnali, v Německu se prosadil, 5plus2, roč. VIII, č. 29, 9. 8. 

2019, s. 2. 

Rozhovor pro TV Mohelnice, pozvánka na výstavu Loutky a maňásci – 2. 10. 2019 

Kollerová: 

Moravský sever – rozhovor k výstavě Šumpersko v období první republiky (1918–1938), vyšlo 

2. 1. pod názvem Kurátorka výstavy ke 100 letům republiky Michaela Kollerová: Mnichov měl 

u nás velký dopad, 

Český rozhlas Olomouc, výstava Ve jménu života Vašeho – Hořím!, 20. 2. 2019 

Česká tisková kancelář, výstava Ve jménu života Vašeho – Hořím!, 25. 2. 2019 

Mohelnická TV, výstava Šumpersko v období první republiky (1918–1938), 11. 4. 2019 

Česká televize, Ostrava – 30. 4. 2019, pořad Folklorika, téma čarodějnické procesy, vysíláno 
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18. 5. 2019 na ČT2 

Česká televize, redakce Olomouc, reportáž k výstavě fotografií Martina Žarnaye konané v 

městské knihovně, komentář k událostem roku 1968 v Šumperku, 21. 8., 

Rádio Proglas, výstava Od socialismu k demokracii, 12. 11. 2019  

5 Standardy 

5.1   Výstavy ze sbírek, návštěvní doba 

Výstavy ze sbírek 

Z muzejních sbírek vlastních i zapůjčených bylo vytvořeno 6 autorských z výzkumu, 9 

autorských, 18 přejatých aktivně, 1 zapůjčená a 12 putovních vlastních. 

 

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 – 17,00 

Mohelnice: Út – Ne: 9,00 – 12,00 12,30 – 17,00 

Loštice: Út – So: 9,00 – 12,00 12,30 – 17,00 

Úsov: duben, září, říjen 

květen, červen 

červenec–srpen 

Út – Ne: 9.00 – 16.15 

Út – Ne: 9,00 – 19,00 

Út – Ne: 9,00 – 19,30 

5.2 Programy ze sbírek 

Muzejní programy – viz Dílny a komentované prohlídky (3.4.2) – celkem 205 

- viz Přednášky (3.5.) - celkem 28 

- viz jiné (3.6.5), celkem 34 
 

 

5.2.1 Specifické skupiny 

 16. 1. Betlémy , 14 návštěvníků SONS (sluchově postižení)                            Kudelová 

 2. 10., 15 návštěvníků (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice) 

                              Janíčková, Lipenská    

Celkem 46 výstav ze sbírek VM Šumperk nebo jiných muzeí. 

Celkem bylo v roce 2019 uspořádáno 267 programů ze sbírek. 
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 Komentované prohlídky pro speciální školy (Schola viva, Pomněnka apod.) 20 x 

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 2020 publikováno v Severní Moravě 106 

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 T. G. Masaryka 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 

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. 

Pro specifické skupiny obyvatel (senioři, speciální školy, dětské domovy, zdravotně postižení) 

se konalo celkem 22 speciálních akcí. 



123 
 

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, pedagogický doprovod. 

Ceník vstupného je, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech zařízeních, na webových 

stránkách VM a v tisku. 

5.8 Zlevněné a bezplatné vstupy  

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, pedagogický doprovod. 

Olomouc Region Card, Rodinné pasy, senior pasy: 

Vstupy na Olomouc Region Card vykazují sestupný trend, Rodinné pasy i Senior pasy se 

pohybují v podobném objemu jako v roce 2018.  

 

 
Region Card 

 
plný 

 
poloviční 

 
celkem 

rodinné 
pasy 

senior 
pasy 

Šumperk 29 4 33 255 52 

Úsov 76 19 95 299 0 

Zábřeh 0 0 0 9 25 

Mohelnice 8 0 8 48 18 

Loštice 4 0 4 4 0 

 171 100 298 527 81 

 

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 
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Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov 

přístupné vstupní podlaží a nádvoří, WC a občerstvení v tzv. Staré škole  

Webové stránky jsou přizpůsobeny uživatelům s postižením dle zákona č. 99/2019 Sb. 

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 2019 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 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VM v Šumperku    

                Kudelová, Halama, Lubina, Vepřková, Zmrhalová + 3 externisté  

o Oborové sekce při AMG                         jednotliví odborní pracovníci 

o Člen senátu AMG                                                              Gronychová   

o Středomoravská archeologická komise                             Halama, Tomešová 

o Certifikační komise Jeseníky originální produkt                              Kudelová 

o PSSČ Vlastivědného muzea Jesenicka                Kollerová, Tomešová, Halama, Dvořák 

o PSSČ Muzea silnic ve Vikýřovicích                    Kudelová 

o mimořádná archeologická komise k narušení archeologických situací na lokalitě Stavenice, 

hradisko (30. 10. 2019, za účasti zástupců NPÚ Olomouc, MěÚ Mohelnice, Lesy ČR, 

VMŠ)                                                 Halama 

 

 

 

  



125 
 

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 

327 1720  

1.1.1.3. soubory od sběratelů    

1.1.1.4. volné nákupy 54 334 66488 

1.1.1.5. dary 228 347  

1.1.1.6. převody 5 5  

1.1.1.7. staré sbírky 73 74  

Celkem 687 2480 66488 

Pozn.: komentář viz přílohy - Word 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zprac. inv. čísel ks  

1.1.2.1. Podsb.histor.špk 418 489  

1.1.2.2.Podsb.archeolog.špk 670 1611  

1.1.2.3. Podsb.geolog.špk 0 0  

1.1.2.4.Podsb.zoolog.špk 0 0  

1.1.2.5.Podsb.botan.-špk 711 711  

1.1.2.6.Pods.histor.-Mohel. 22 23  

1.1.2.7.Podsb.archeol.-Moh. 902 9200  

1.1.2.8.Podsb.hist. Zábřeh 118 127  

1.1.2.9.Podsb.výtv.Loštice 196 196  

1.1.2.10.podsb.hist. Loštice 27 28  

1.1.2.11.podsb.hist. Úsov 1 1  

Celkem 3065 12386  

 

Pozn.: komentář viz přílohy - Word 
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1.3. 
Konzervování,restaurování 

 
celkem ks 

 
z toho externě 

1.31. Základ. Ošetření 751  

1.3.2. Dezinfekce 18400  

1.3.3. Zásadní ošetření celkem 926 61 

z toho   

1.3.3.1. Konzervování 261 6 

1.3.3.2. Rekonzervování 465  

1.3.3.3 restaurování 55 55 

1.3.3.4. Preparace 145  

1.3.3.5 Repreparace   

Celkem všech 20077 61 

 

Pozn.: komentář viz přílohy - Word 
 
 
 
 

 
1.5. Centrální evidence sbírek předmětů v ks cel. evid.čísel 

1.5.1. Zařazení do sbírky 13695 2726 

1.5.2. Vyřazení ze sbírky 28 28 

   

   

   

   

 
1.6. Nájem a výpůjčky 

 
evid. čís./ kusů 

z toho zahraničí 
ev.č./ks 

1.6.1. Nájem   

1.6.2. Výpůjčky 307/356  

1.6.3. Zápůjčky 1327/1792  

   

   

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 

1124 
 

z toho   

1.8.2.1. Srovnávací soubory 1124  

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 220  

1.8.3.2. Archiv   

1.8.3.3. Fotoarchiv 1528  

1.8.3.4. Videokazety 0  

1.8.3.5. Elektronic. nosiče 10  

1.8.3.6. Jiné   
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2. Věda výzkum 

počet, z 
toho: 

 
v zahraničí 

2.1. Interní úkoly celkem, z toho 23  

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 23  

2.1.2. Podíl na jiném výzkumu   

2.1.3. Mezioborové výzkumy   

2.2. Externí úkoly celkem, z toho 7  

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu   

2.1.2. Podíl na jiném výzkumu 7  

2.1.3. Mezioborové výzkumy   

2.3. Odborné prezentace 20 + 23 obecných 

2.3.1. Konference 6  

2.3.1.1 pořadatel   

2.3.1.2. aktivní účast 4  

2.3.1.3. pasivní účast 2  

2.3.2. Semináře 14 Pouze odborné 

2.3.2.1 pořadatel 2  

2.3.2.2. aktivní účast 1  

2.3.2.3. pasivní účast 11 + 23 obecných 

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 245     

3.1.1. Vydané muzeem 26     

3.1.1.1. Vlastní titul 25     

3.1.1.2. Podíl na edici 1     

3.1.1.3. Periodika      

3.1.2. Publikace 219     

3.1.2.1. Samostatné tituly 0     

3.1.2.2. Studie 1     

3.1.2.3. Odborné články 16     

3.1.2.4. Populární články 45     

3.1.2.5. Informační články 126     

3.1.2.6. Nálezové zprávy 31     

3.2.Výstavy krátkodobé celkem počet katalog náklady návštěv. návštěv. 

z toho    celkem neplac. 

3.2.1. Autorské z výzkumu 7 1  2279 1121 

3.2.2. Autorská 12   11391 3022 

3.2.3. Podíl na výstavě      

3.2.4. Přejatá aktivně 24   7969 1800 

3.2.5. Přejatá      

3.2.6. Zapůjčená 4   1012 605 

3.2.7. Putovní vlastní 12   5720 4183 

3.2.8. Putovní přejatá      

3.2.9. Celkem všechny 59 1  28371 10526 

3.3. Expozice      

3.3.1. Autorská 1   562 446 

3.3.2. Podíl na expozici 10     

3.3.3. Reinstalace expozice 3     

3.3.4. Stávající expozice 13   42269 24582 

3.3.5. Celkem 27 0  42831 25028 

3.4. Dílny a exkurze počet     

3.4.1. Autorské z výzkumu      

3.4.2. Autorské 205   3948 3948 

3.4.3. Podíl na cizí dílně      

3.4.4. Převzaté s podílem kurátora      

3.4.5. Převzaté      

3.4.6. Celkem 205   3948 3948 

3.5. Přednášky      

3.5.1. Autorské z výzkumu 6   98 13 

3.5.2. Autorské 22   1190 962 

3.5.3. Celostátní projekt      

3.5.4. Mezinárodní projekt      

3.5.5. Přednesené v zahraničí      

3.5.6. Celkem 28   1288 975 
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3.6. Kulturně výchovná činnost      

3.6.1. Kult. Projekty obecně      

3.6.2. Koncerty 8   7750 7750 

3.6.3. Přednášky 12   486 368 

3.6.4. Exkurze      

3.6.5. Jiné 34   7131 3262 

3.6.6 Celkem 54   15367 11380 

      

3.7. Internet vstupů Počet    

3.7.1. Vlastní stránky 148818     

3.7.2. Odkazů na jiných stránkách 71     

      

4. Ostatní činnost Počet     

4.1. Posudky 29     

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 47     

4.7. Služby dle zák. 122 - 
bezplatné 

519 
    

4.8. Služby dle zák. 122 placené 93     

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 46    

5.2. Programy ze sbírek cel. odkaz plán 267    

5.2.1. specifické skupiny odkaz plán 22    

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,ti
sk 

    

5.8 Bezplatné vstupné web,vrátnice,ti

sk 

    

5.9 Bariéry, hendikepovaní odkaz plán     

5.10 Oznámení omezené 
dostupnosti 

web,vrátnice,ti
sk 

    

5.11 Oznámení slev web,vrátnice,ti

sk 
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5 Přílohy 

Výkaz zisku a ztráty  

Rozvaha 

Obrazová příloha 
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