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Základní údaje
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní třída 22,
Šumperk, IČO 000 98 311, statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka.
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě
Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem 17. 3. 2003, s platností od 20. 5. 2003. Hlavní
činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění.
Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení:
Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara
v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov.
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Plán Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen VM Šumperk) pro rok 2015 byl

vypracován s důrazem na plnění všech základních funkcí muzea včetně dodržování standardů
veřejných služeb. Stejně jako v roce 2014 byl plán zpracován ve stručnější podobě s tím, že
podrobný plán stanovující dílčí úkoly jednotlivým oddělením a pracovníkům bude pouze
interním materiálem organizace.
V roce 2015, stejně jako v roce 2014, bude opět redukován příspěvek na provoz, navíc
vzhledem ke zvýšení objemu mzdových prostředků v souvislosti s novelou nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, dojde i k nárůstu zákonného sociálního pojištění i odvodů do FKSP.
Další skutečnosti a povinnosti přinášejí nové či aktualizované materiály Olomouckého kraje,
a to zejména změna zřizovací listiny (Dodatek č. 9), Zásady řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem1 a Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem. Tyto materiály ve větší míře omezují samostatné
rozhodování VM Šumperk zejména v oblasti investiční a také určují priority v činnosti
příspěvkových organizací. Nicméně veškeré úkoly organizace vyplývající ze zákonů (zákonné
úpravy týkající se nejen hlavní činnosti muzea, ale také účetnictví, odměňování zaměstnanců,
bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství, hygieny, atd.), popř. z dalších
opatření zřizovatele, musí být dodrženy.
Sbírkotvorná činnost bude pokračovat získáváním nových přírůstků obvyklými způsoby
(vlastním sběrem, převody, dědictvím) důsledně v souladu se Zřizovací listinou a Strategií
sbírkotvorné činnosti při dodržování zásad muzejní tezaurace. Případné nákupy sbírek budou
v souladu s metodikou vydanou Krajským úřadem Olomouckého kraje financovány
z příspěvku na provoz (krytí běžných provozních výdajů). Dary do muzejních sbírek budou
realizovány až po případné změně zákona, a to v souladu se Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Sbírky budou odborně zpracovávány,
evidovány a inventovány dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění, a dle vnitřních předpisů
organizace.
V roce 2015 bude probíhat další rok druhého cyklu inventarizace sbírek, inventarizační
jednotkou budou dle zákona sbírkové předměty (tedy inventární čísla) a ne věci movité

1

Schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/49/29/2014 ze dne 29. 9. 2014
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(kusy). Sbírky zapsané v CES musí být dle novely vyhlášky č. 275/2000 Sb. doplňovány
digitálními fotografiemi ve stanoveném množství.
V oblasti péče o sbírky VM Šumperk opět požádalo o finanční příspěvek z programu ISO
na restaurování sbírkových předmětů. V roce 2014 byly pořízeny další nové regály do
depozitářů. Takže v roce 2015 bude úkolem dopracovat lokace. Při práci v depozitářích bude
kladen důraz zejména na dodržování zákona a vnitřních předpisů, korektní vedení
přírůstkových knih, jejich řádná autentizace (razítko s číslem sbírky v CES) a dopracování
lokací a řádné sledování klimatických podmínek. Pozornost bude zaměřena také na ochranu
sbírek muzejní povahy před krádežemi, vloupáním a požárem dle Metodického pokynu MK
ČR č. 1/2010.
Vědeckovýzkumná činnost v roce 2015 bude plánovaná tak, aby z každého úkolu vyplynul
konkrétní výstup v daném roce, v několika případech budou výstupy až v roce 2016. Cílem
vědecko-výzkumných úkolů budou produkty použitelné zejména pro prezentační účely
(výstavy, přednášky, články pro ediční činnost organizace) a zviditelnění činnosti organizace.
Výše financování jednotlivých úkolů (náklady na služební cesty, literaturu, tisk, režii atd.
včetně mzdových prostředků) bude stanovena podle jejich přínosu pro organizaci. Přednostně
budou podporovány externí projekty, tj. projekty ve kterých se zaměstnanci organizace
zapojují do projektů organizovaných jinými subjekty (např. Olomoucký kraj, NPÚ, atd.).
Oblast prezentace je tou činností muzea, která je nejvíce vnímána jak veřejností, tak
i zřizovatelem. Stejně jako v předchozích letech tvoří příjmy ze vstupného největší část
vlastních výnosů organizace. V roce 2015 byla v rozpočtu stanovena vyšší částka výnosů ze
vstupného, neboť jinak by nebylo možné, vzhledem ke snížení příspěvku na provoz, sestavit
funkční rozpočet. Oproti minulým letům budou výnosy ze vstupného stanoveny nejen
sumárně pro celou organizaci, ale vnitřním opatřením i pro jednotlivá zařízení. Proto bylo
umožněno vedoucím jednotlivých zařízení podílet se ve větší míře na plánu výstav
a muzejních programů. Výstavy a muzejní programy byly vybírány tak, aby nejen zaujaly
širokou veřejnost a přilákaly co největší počet návštěvníků, ale aby také byly v souladu
s plněním standardů veřejných služeb a prezentovaly v co největší míře vlastní či zapůjčené
muzejní sbírky a vlastní vědeckovýzkumnou činnost. Nezbytným doplňkem výstav jsou
doprovodné materiály, pracovní listy, motivační programy, dílny či komentované prohlídky.
Od roku 2013 jsou v organizační struktuře dva lektoři, jejichž úkolem je tvořit a organizovat
muzejní programy a doprovodné akce k výstavám.
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Předkládaný plán výstav je opět více méně rámcový, je možné, že dojde k jeho úpravě, a to
v závislosti na aktuální situaci. Z 28 naplánovaných krátkodobých výstav je 14 vytvořených
z muzejních sbírek vlastních a jedna ze sbírek Technického muzea v Brně, dalších 7 jsou
putovní výstavy vlastní, instalované na zařízeních. K vlastním autorským výstavám patří
i tradiční výstava hub. Zajímavým doplňkem bude výstava sbírky křížů z Hrabové, zapůjčená
z Arcibiskupství olomouckého, která bude doplněna sbírkami VM Šumperk. Pouhých
6 výstav bude zapůjčených (včetně Igráčka z Technického muzea v Brně – viz výše)
V detašovaných zařízeních budou vedle úspěšných výstav instalovaných v Muzeu
v Šumperku (Zkameněliny, Tajemství grafiky, vánoční výstavy) instalovány i výstavy
připravené speciálně pro jednotlivá zařízení (Lidé a město, Nejen pomocníci v domácnosti,
Muzejní hlavolamy). Úkolem vedoucích detašovaných zařízení bude získat pro tyto výstavy
návštěvníky, organizovat muzejní programy a prezentovat zařízení na veřejnosti. Největší část
výnosů ze vstupného je plánovaná opět z Lovecko – lesnického muzea na zámku Úsov.
Reinstalace expozice v prvním patře a umístění výstavy Z pohádky do pohádky do třetího
patra zámku přineslo zvýšení návštěvnosti v roce 2014. Další modernizaci by si zasloužila
i expozice v druhém patře zámku, která je tvořena exponáty tuzemské zvěře, je již velmi
zestaralá. Do plánu investic pro rok 2015 proto bylo navrženo zhotovení projektové
dokumentace, která by navrhla modernizaci expozice v druhém patře zámku. Návštěvnost
v Muzeu v Šumperku je rok od roku vyšší, ovšem úroveň roku 2014 je již, podle mého
názoru, mezní. Na dalších zařízeních jsou v získávání návštěvníků ještě rezervy.
Velká pozornost je věnována opět propagaci. Byly analyzovány různé dosud používané
formy propagace a z výsledků vyplynulo, že placená reklama v turistických mapách,
průvodcích nebo novinách či časopisech nebo v regionálním rozhlase nepřináší hmatatelné
výsledky. Naopak velmi účinné jsou reklamy na internetu. Organizace má velmi kvalitní
a dobře aktualizované webové stránky, zavedla se i propagace na sociálních sítích (facebook).
Dobře funguje i spolupráce s internetovými novinami www.sumpersko.net.
V roce 2014 byla více využívána propagace pomocí výlepu plakátů na větším území,
i mimo šumperský okres (Uničov, Šternberk, Litovel). Tato forma propagace byla velmi
účinná zejména při jednorázových akcích na Úsově. V Šumperku jsou pro propagaci tradičně
důležité plakáty a billboardy a velkoplošné upoutávky umístěné přímo na budově muzea.
Jednotlivá zařízení VM Šumperk se propagují navzájem a jsou avizována i v Informačním
centru v Šumperku. Reklamní stánek bude v sezóně opět umístěn i na zámku Velké Losiny
a v Klašterním kostele v Šumperku. Pro propagaci vybraných zařízení (Úsov, Mohelnice) by
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bylo dobré využít i velké billboardy u dálnice, díky velké finanční zátěži však nebylo možné
tuto formu reklamy v roce 2014 realizovat a lze předpokládat, že ani v roce 2015 nebude
finanční situace příznivější.
Oprava a údržba budov, které má VM Šumperk ve správě či v nájmu, bude realizována
dle nových pravidel stanovených Zásadami a Zřizovací listinou. Organizace bude moci
provádět údržbu budov pouze do výše 40 000,- Kč. Větší opravy budou realizovány pouze na
základě plánu oprav a investic. V roce 2015 by dle požadavků organizace měla být do plánu
oprav a investic zařazena obnova střechy hlavní budovy v Muzeu v Mohelnici, neboť krytina
i oplechování je již v havarijním stavu. U objektů, kde je muzeum v nájmu, bude opět jednáno
s vlastníky, aby zafinancovali z výnosů z nájmů nutné opravy a údržbu. Vysoké finanční
náklady si opět vyžádá nejen údržba a opravy objektů, ale také veškeré zákonné povinnosti,
které z užívání objektů vyplývají – revize, požární zabezpečení, odpady, EZS, atd.
Pracovníci provozu a výroby se budou nejen podílet na údržbě všech objektů ve správě
muzea, ale budou se také podílet na výstavní činnosti - výroba výstavního fundu, pomoc při
instalacích výstav (montáž, demontáž, osvětlení, audioefekty, nátěry apod.).
V rámci doplňkové činnosti se s největšími příjmy počítá opět z pronájmů nevyužitých
prostor (Pavlínin dvůr v Šumperku), z krátkodobých pronájmů zejména nádvoří Pavlínina
dvora, a také z činnosti stolařů, zedníků a zámečníků a z hostinské činnosti provozované
zejména v občerstvení na zámku Úsov. Doplňková činnost bude provozována tak, aby byly
dodrženy všechny nároky vyplývající ze zákona o účetnictví a zejména stále se navyšující
požadavky zřizovatele. Rozsah doplňkové činnosti bude stanoven až na základě metodiky,
kterou by měl v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací…v roce 2015
vypracovat zřizovatel.
Činnost ekonomického oddělení je komplikována neustálými změnami v legislativě a také
nejednoznačností a mnohdy i subjektivitou ve výkladu mnohých právních norem. Každým
rokem je zpracováváno více a více výkazů, které jsou vyžadovány jak zřizovatelem, tak
i centrálními orgány nebo ČSÚ. Na ekonomickém oddělení by bylo třeba zajistit
zastupitelnost, což je ovšem při stávajícím personálním obsazení v podstatě nerealizovatelné.
V době tvoření plánu činnosti na rok 2015 nebylo ještě stanoveno, jakým způsobem bude
řešena personální politika organizace, neboť nově je stanoven jako závazný ukazatel
maximální průměrný počet zaměstnanců. V této souvislosti není jasně definováno zařazení
sezónních zaměstnanců (průvodci, zřízenci, apod.).
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Vzdělávání zaměstnanců bude plánované podle finančních možností organizace. Přednost
budou mít školení a semináře, které jsou nezbytné pro řádné vykonávání pracovních
povinností (zejména školení z oblasti ekonomické, bezpečnosti práce, zákoníku práce, apod.).
V těchto oblastech dochází velmi často ke změnám, které je nutné zavést do každodenní
práce. Semináře a konference pro tzv. odborné pracovníky budou vybírány tak, aby přednost
měly semináře týkající se zákonných povinností (CES, Demus, digitalizace sbírek, památkový
zákon, autorský zákon, atd.) a semináře a konference, na kterých budou mít zaměstnanci
aktivní účast (tj. budou prezentovat vlastní příspěvky). Pasivní účast se předpokládá zejména
na seminářích jednotlivých sekcí AMG, popř. na akcích pořádaných AMG, neboť pro členy
AMG jsou účastnické poplatky velmi příznivé. Konference a semináře budou vybírány tak,
aby účast zaměstnanců měla přínos pro jejich práci v organizaci.
Pro činnost organizace v roce 2015 budou důležité také výsledky auditu a nové metodiky
zřizovatele, které by měly být vypracovány během roku 2015 a které mohou pozměnit některé
trendy v činnosti muzea. Plán činnosti by pak mohl být modifikován.

Na základě podkladů jednotlivých vedoucích oddělení zpracovala

PhDr. Marie Gronychová, ředitelka VM v Šumperku
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l. Sbírky

Zařazování předmětů do sbírek, jejich evidence a dokumentace, inventarizace, zápis do
CES a další práce budou prováděny dle zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, vyhlášky
č. 275/2000 Sb., Metodického pokynu MK k provádění některých činností souvisejících
s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí a také dle
Strategie sbírkotvorné činnosti VM Šumperk.
1.1 Evidence
1.1.1 Chronologický zápis
V roce 2015 bude pokračovat průběžné systematické doplňování všech sbírek a podsbírek
sbírkotvornou

činností

z výzkumných

úkolů,

vlastními

sběry,

nákupy,

převody,

u archeologických sbírek ze záchranných výzkumů. Nadále zůstává nedořešená problematika
přijímání darů do sbírek, změnu legislativy je možné očekávat od ledna 2015. Nadále budou
dokumentovány přírodní i společenské změny společnosti, regionální literatura, umění,
řemeslné činnosti a lidová kultura v šumperském regionu. Předměty budou do sbírek muzea
zapsány na základě jednání Poradního sboru pro sbírkovou činnost dle Směrnice ředitele VM
v Šumperku 2/2003 – Stanovy PSSČ, Směrnice ředitelky VM v Šumperku 5/2004 – Strategie
sbírkotvorné činnosti VM.

kurátoři sbírkových fondů

1.1.2 Systematická evidence
Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ a v CES dle zákona
č.122/2000 Sb., vyhlášky č. 275/2000 Sb.
Katalogizace sbírkových přírůstků, evidovaných v chronologické evidenci podsbírek v letech
2012 – 2015.
Dokončení katalogizace starého výzkumu J. Nekvasila pohřebiště období popelnicových
polí z Moravičan – dodělání karet inv. čísel, která byla původně předběžně přidělena ostatním
nálezům z pohřebiště, jež však nebyly přímou součástí hrobových celků; kontrola a tisk
dopsaných karet ke všem hrobovým nálezům.
1.2 Inventarizace sbírek
V roce 2015 bude inventarizace probíhat v souladu ze zákonem 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy, v platném znění, Metodickým pokynem č. 4688/2007 o zajištění
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průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou
v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných
celku, vyhlášky MF 270/2010 Sb. ze dne 8. září 2010.
Sbírky budou inventarizovány podle jednotlivých oborových skupin a podskupin
v systematické evidenci, nebo podle inventárních čísel vzestupně. Součástí inventarizace bude
digitalizace části sbírek podle plánu činnosti a přepis evidenčních karet do programu Demus
i s údajem o uložení předmětu. Údaj o uložení předmětu bude vyznačen do chronologické,
systematické i počítačové evidence sbírek.
V roce 2015 bude nařízena předávací inventarizace podsbírky historické sbírky Loveckolesnického muzea v souvislosti s odchodem současného kurátora podsbírky do důchodu.
1.2.1 Zpracování sbírkových předmětů za využití počítače a programu evidence
sbírkových předmětů DEMUS
Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis stávajících katalogizačních karet,
přepsány budou karty zejména těch předmětů, které budou inventarizovány v roce 2015.
1.2.2 Digitalizace sbírkových předmětů
Digitalizace zejména těch předmětů, které budou inventarizované, a předmětů
zapůjčovaných muzeem na základě smlouvy o výpůjčce, nájmu nebo innominátní smlouvy
v souladu se směrnicí ředitelky č. 4/2014 Zásady pro manipulace se sbírkovými předměty při
jejich převozu. Bude pokračovat doplňování digitalizovaných sbírek na webu s ohledem na
bezpečnost a dodržování autorského zákona.
1.3 Restaurování a konzervace
1.3.1 Základní ošetření
Základní ošetření bude provedeno u všech nově získaných sbírkových předmětů (všechny
sbírky).
1.3.2. Desinfekce sbírek


Sbírka šumperského muzea, zábřežského a mohelnického muzea, Havelkova
muzea a PAKu v Lošticích

Pravidelná desinfekce textilu, vyplynování zoologických a botanických sbírek depozitáře
ve II. pololetí, průběžná desinfekce desinsekčními prostředky během roku.
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 Sbírka Lovecko - lesnického muzea v Úsově
Očištění všech vystavených exponátů na Úsově před turistickou sezonou, plynování všech
sbírkových předmětů.
1.3.3 Zásadní ošetření
Ve všech sbírkách a podsbírkách bude provedena konzervace nových zejména
archeologických přírůstků a rekonzervace vybraných souborů stanovených na základě
inventarizací. Na základě invenatarizace z důvodu stěhování Nekvasilova depozitáře
podsbírky archeologické mohelnického muzea bude dokončena rekonzervace rozpadlých
keramických nádob – cca 100 ks. Konzervace a rekonzervace bude provedena dle potřeby
i u předmětů, které budou použity na výstavách.
1.3.3.3 Restaurování
Restaurování sbírkových předmětů bude provedeno podle finančních možností organizace
a v závislosti na získání dotace z ISO. Uvedený přehled je tedy pouze orientační, neboť
v době tvoření plánu není možné přesně specifikovat, jaká bude finanční situace organizace
v roce 2015.


Sbírka šumperského muzea

Podsbírka historická
Košilka noční ženská H 1309 – 3.400 Kč


externě

Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově

Podsbírka historická
Rohová vitrína barokní HÚ 1166 – 65.000 Kč (žádost o dotaci z MK z programu ISO) externě
1.3.3.4 Preparace


Sbírka šumperského muzea

Podsbírka botanická – nové sběry (cca 150 ks)
1.4 Práce se sbírkami
Ve všech depozitářích bude probíhat pravidelné sledování a budou prováděny klimatické
záznamy režimu v depozitářích a výstavních prostorech podle Směrnice ředitelky č. 2/2014 Depozitární řád VM v Šumperku, nejméně 1 x za měsíc, dále vedení záznamů o vstupech do
depozitářů – dle Směrnice ředitele č. 6/2008, vedení přírůstkových knih, úklid v depozitářích
a v regálech, zpracovávání lokačních seznamů; spolupráce na digitalizaci sbírkových
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předmětů, vyhledávání a zpětné uložení zapůjčovaných sbírkových předmětů, podle Směrnice
č. 1/2014 – Režim zacházení se sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku.
Po vybavení depozitáře historické podsbírky mohelnického muzea na „robotárně“ novými
regály bude provedeno nové uložení a lokace sbírek. Nové uložení a lokace sbírkových
předmětů budou provedeny i v depozitáři šumperského muzea, podsbírky historické, fondu
etnografie, které budou vybaveny novými regály v roce 2015.
1.5 Centrální evidence sbírek
Průběžné zajišťování evidence nových přírůstků po schválení v PSSČ v CES dle zákona
č. 122/2000, vyhlášky č. 275/2000 Sb., Směrnice ředitelky č. 1/2014 Režim zacházení se
sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku.
1.7 Depozitáře
V případě úspěšného vyřízení žádosti o investice od zřizovatele budou pořízeny další nové
regály do nových depozitářů na robotárně. Při práci v depozitářích bude kladen důraz na
bezpečné uložení sbírek, zpracování lokace a na správnou regulaci klimatických podmínek.
1.8 Předměty se vztahem ke sbírkám v jiné evidenci
Pokračování v evidenci předmětů vztahujících se ke sbírkám na evidenčních kartách
(faksimile, modely, figuríny apod.) a v evidenčních sešitech (srovnávací materiál ad.) dle
Směrnice ředitele OVM č. 5/2002 – Evidence předmětů se vztahem ke sbírkám.
1.8.3.1 Knihovna
Pokračování v katalogizace a evidence knižních přírůstků; přepis knih do programu Verbis
(novější verze KpWinSQL), přímé uložení na serveru Městské knihovny v Šumperku.
Evidence a cirkulace časopisů, zajištění jejich vazby, meziknihovní výpůjční služba,
distribuce vlastních tisků, výstřižková služba a pravidelní inventarizace publikací.
1.8.3.2 Archiv
Průběžné zařazování písemností, vedení archívní knihy, skartace, vedení stavebního archívu
a spisovny, vedení zápůjček dokumentace.
1.8.3.3 Fotoarchiv
Digitalizace sbírkových předmětů (ve spolupráci s kurátory sbírkových fondů), zpracovávání
a evidence CD a DVD nosičů vlastních a převzatých, zapůjčování fotografií, negativů ad.
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2 Vědeckovýzkumná činnost
2.1 Interní úkoly
2.1.1. Vlastní výzkum nebo vedoucí výzkumu
2.1.1.1 Pokračující úkoly
Výtvarní umělci regionu
Řešitel: Mgr. L. Kirkosová
Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci ve VM v Šumperku.
Doplňování dalších biografických medailonů regionálních umělců, sjednocování hesel,
vyhledávání fotografického materiálu, aktualizace již vyhotovených medailonů, dokumentace
výtvarných aktivit v regionu, příprava výstav „Muzejní nej“, „Jesenická krajina“ (pracovní
název) a „Juraj Hovorka“ a publikovaní vlastivědné zajímavosti. Plánované výstupy:


Výstavy – Muzejní nej (příprava a realizace v roce 2015); Jesenická krajina (příprava
na rok 2016); Juraj Hovorka (příprava na rok 2016).



Publikační výstup - Vlastivědná zajímavost - Zdeněk Sklenář (105. výročí narození).
O životě umělce a dílech v šumperských sbírkách (pracovní název článku).

Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
Řešitel: Mgr. Lenka Kirkosová
Mapování a postupné zpracování a vyhodnocení barokního malířství a sochařství na
Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Bude zdokumentováno barokní malířství v Šumperku vytvoření soupisu barokních malířských realizací v Šumperku.


Publikační výstup – Nástropní fresky ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku
(pracovní název), článek bude publikován ve sborníku Severní Morava v roce 2015.

Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku
Řešitel: Mgr. Jakub Halama
V rámci tohoto tematicky širokého a dlouhodobého úkolu jsou volena jednotlivá dílčí témata
pro kratší období.
a) obecně k pravěku okr. Šumperk:


Odborný seminář: referát na archeologickém semináři Přehledy výzkumů na Moravě
(M Brno, 04/2015) - prezentace záchranných výzkumů v r. 2014 v Dubicku.



Výstava: archeologická část výstavy Šperky ze sbírek VM – muzeum Šumperk (03-
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3.2.3.6 Dřevořezby a hlína – autorská výstava R. Krestýnové a manželů Eichlerových
Šumperk, Rytířský sál
17. 9. – 25. 10.

Vláčelová

3.3 Expozice
Reinstalace stálé expozice v muzeu v Šumperku, v přírodovědné části nahradit poškozené
herbáře geologickými sbírkami z regionu.

Zmrhalová, Dvořák

Reinstalace expozice Lesnické školství na Moravě v Lovecko lesnickém muzeu na zámku
Úsov

Doubravský

3.4. Dílny
3.4.2 Autorské
Za zimních večerů v chalupách

Kudelová, Tylová

Kdo má strýčka včelaříčka......

Kudelová, Tylová

Cestou křížů
Papírové betlémy

Kirkosová, Tylová
Janíčková, Kudelová, Tylová

Betlémy srdcem

Kudelová, Tylová

Šperkovnice

Kirkosová, Tylová

Nejen pomocníci v domácnosti

Janíčková, Tylová

O slabikářích a učebních pomůckách

Janíčková, Tylová

Tajemství grafiky

Kirkosová, Tylová

Ave Maria

Kirkosová, Tylová

Muzejní nej

jednotliví kurátoři, Tylová

3.5 Přednášky
Každý pracovník se zařazením kurátor výstav a archeolog musí mít minimálně jednu
samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají
komentované prohlídky výstav a expozic. Celkem tedy bude minimálně 9 autorských
přednášek.
3.5.1 Autorská z uzavřeného výzkumu
Římané a Germáni na severní Moravě – svědectví archeologických nálezů - přednáška
v Muzeu Šumperk shrnující dílčí úkol věděcko - výzkumné činnosti za rok 2013 (osídlení
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fotografií z regionu, uložených ve fotoarchivu. Tímto tento úkol skončí (odchod řešitele do
důchodu). Úkol bude pro rok 2016 přidělen jinému řešiteli.
Dokumentace regionu Zábřežska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku
1948 do současnosti
Řešitelka: Mgr. Dagmar Tempírová
Od r. 2013 dílčí téma Historie a současnost hasičstva v okrese Šumperk.
Výstupy v roce 2015:


Výstava: Historie a současnost hasičstva v okrese Šumperk (Muzeum Šumperk, 0609/2015).



Uspořádání semináře (garant): téma Historie a současnost hasičských sborů (pracovní
název) v prostorách Muzea Šumperk.



Přednáškový výstup: Historie hasičstva na okrese Šumperk – v rámci semináře
(Muzeum Šumperk).



Akce pro veřejnost: Hasičský den, v rámci výstavy (příprava a zajištění - ve spolupráci
se SHČMS, Okresní sdružení Šumperk a HZS ČR, Ol. kraj, Územní odbor Šumperk).

Kříže, kapličky a boží muka v okr. Šumperk;
Řešitelky: M. Kudelová, P. Janíčková
Zpracování drobných sakrálních staveb z katastrů dalších 4 obcí (pravděpodobně Moravičany
a okolí).


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



Výstava: doplnění výstavy Cestou křížů (muzeum Šumperk, 2015) o fotografie
zdokumentovaných objektů.

Dokumentace regionu Lošticka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945
do současnosti
Řešitel: P. Janíčková
Nový dílčí úkol: Historie a současnost koupališť. Zmapování a fotograficko-popisná
dokumentace v regionu - zde možný i přesah do dalších regionů - Mohelnicko, Zábřežsko
a Šumpersko. Výstupem bude výstava realizovaná v roce 2016.
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Květena jesenických rašelinišť
Řešitel: RNDr. Magda Zmrhalová
Dokončení průzkumu na rašeliništích pod Vozkou a na Velkém Jezerníku a zpracování
výsledků. Pokračování v průzkumu a excerpce literatury z další lokality – rašeliniště na
Skřítku. Pořízení fotodokumentace pro plánovanou výstavu a přednášku o jesenických
rašeliništích. Herbářové položky do sbírkového fondu šumperského muzea.


Publikační výstup: článek do sborníku Severní Morava.



Botanická vycházka pro veřejnost k rašeliništím pod Vozkou.

Studium rozšíření, mapování výskytu a případný popis nových druhů brouků nadčeledi
Elateroidea na území Šumperska
Řešitel M. Dvořák
Plošný zoogeografický průzkum šumperského okresu se zaměřením na entomofaunu. Hlavní
důraz kladen na hledání nových druhů brouků, především skupiny Elateriformia, či na hledání
různých typů vývoje mimikry u stávajících druhů. V případě nižšího zastoupení brouků
sledované čeledě bude úkol rozšířen na průzkum divergence i na ostatní zástupce tohoto řádu.
V roce 2015 pokračování projektu - rozšíření pole působnosti i na jiné lokality (Nový Malín
a Hraběšice), a pokud nebudou nalezeny nové druhy u Elateriformia, tak bude výzkum čistě
mapujícího charakteru a bude doplňovat sbírky VM.


Publikační výstup: Střevlík fialový a jeho výskyt na severní Moravě na web muzea

2.1.1.2 Nové úkoly
Spolky v Mohelnici do roku 1945
Řešitel Z. Žouželka
Zpracovávání archivního materiálu (zejména z fondu Archiv města Mohelnice 1544-1945
(1947), SOkA Šumperk) již excerpovaného pro účely přípravy výstavy Spolky a společenský
život v Mohelnici od poloviny 19. do poloviny 20. století (muzeum Mohelnice, 2014).


Přednáškový výstup: přednáška Spolky v Mohelnici do roku 1945 (muzeum
Mohelnice).



Publikační výstup: populárně-vědný článek Spolky v Mohelnici do roku 1945 (sborník
SM 101/2015).

15

Třicetiletá válka na Šumpersku
Řešitel Z. Doubravský
Komplexní zpracování tématu.


Výstava: Třicetiletá válka na Šumpersku (muzeum Šumperk, 2015).



Přednáškový výstup: Třicetiletá válka na Šumpersku (muzeum Šumperk, 2015).

2.2.2 Podíl na jiném úkolu
Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury
řešitel: Mgr. Mária Kudelová
Výzkum tradiční rukodělné výroby – dokumentace výrobkyně keramických betlémů na
základě výzkumu příprava nominace na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého
kraje v roce 2015.
Výzkum lidového obyčeje Honění Jidáše v Brníčku a příprava nominace do seznamu
nemateriálních statků TKL Olomouckého kraje v roce 2016.
Projekt preventivní archeologie
Řešitel: J. Halama
Preventivní detektorové průzkumy ohrožených lokalit v okr. Šumperk - hlavním řešitelem
Archeologické centrum Olomouc.
Kniha Poklady muzeí Olomouckého kraje
Řešitel: Z. Doubravský
Účast v redakční radě, autorské a redakční práce v projektu Olomouckého kraje.
Výstup: Publikace vydaná Olomouckým krajem – Poklady muzeí Olomouckého kraje.
Dokumentace lidové a řemeslné výroby na Šumpersku, posudky a podklady pro činnost
v certifikační komisi Jeseníky originální produkt.
Řešitel: Mária Kudelová
2.3 Odborná prezentace
2.3.1 Konference
2.3.1.2 Aktivní účast
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2.3.2 Semináře
Pořádání semináře na téma Historie a současnost hasičských sborů (pracovní název), Muzeum
Šumperk

Tempírová

2.3.2.1 Aktivní účast
Přehledy výzkumů na Moravě (Brno, Špilberk 04/2012 – 2 dny) - prezentace výzkumů za rok
2014.

Halama

2.3.2.1 Pasivní účast
Účast na seminářích je uváděna pouze rámcově, neboť témata ani termíny seminářů a školení
pro rok 2015 nejsou v době tvorby plánu na rok 2015 zpravidla ještě zveřejněny.
Semináře odborných komisí při AMG (etnografické, historické, archeologické atd.)
odborní pracovníci
5. sjezd historiků umění

Kirkosová

Setkání knihovníků Olomouckého kraje ve Věd. knihovně v Olomouci

Petrášová

Seminář k Cesiku a CES

Vepřková

Bryologicko-lichenologické setkání – duben 2015
Seminář AMG na téma Muzejní pedagogika, září 2015
Elektronická spisová služba, seminář ASI

Zmrhalová
Vláčelová, Tylová
Navrátilová

Inventarizace majetku obcí, krajů, PO a OSS

Zeman

Změny v účetnictví PO

Krásná

Změny v daních

Krásná

Nové metodické postupy účetnictví - GORDIC

Krásná, Ing. Gronychová

Změny ve zdaňování mezd, zdravotní a sociální pojištění, platy

Stebnická

Změny zákoníku práce

Stebnická

Zaměstnanci oddělení provozu a výroby (Stoklas, Vémola, Krňávek, Hetmánek, Kobza)
absolvují povinná školení – lešenář, svářeč, vysokozdvižný vozík, řidič, motorová pila.
Všichni zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení bezpečnosti práce a požární ochrany.
Zaměstnanci, kteří jsou oprávněni k řízení služebních vozidel, absolvují dle lhůtníku školení
řidičů.
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3 Prezentace
3.1 Ediční činnost
3.1.1 Vydané muzeem
3.1.1.1 Vlastní titul
Severní Morava, sv. 101
Bibliografie sborníku Severní Morava, č. 76 – 100

Doubravský, Kirkosová

I. válka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku – Knihovnička severní Moravy Doubravský
3.1.2 Publikační činnost
3.1.2.3 Odborné články
Jižní podhůří Jeseníků (Šumpersko) v období popelnicových polí, čas. Pravěk nebo Přehled
výzkumů

Halama

Přehledový článek k výsledkům výzkumu 2014 v Dubicku a článek k detektorovým nálezům
z r. 2014, Přehled výzkumů

Halama

Přehled hub vystavených na 15ti mykologických výstavách ve VM v Šumperku v letech 1999
– 2014
Spolky v Mohelnici do roku 1945, SM
Střevlík fialový a jeho výskyt na severní Moravě - web muzea
L. Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky. Recenze.

Zmrhalová
Žouželka
Dvořák
Zmrhalová

3.1.2.4 Populárně vědné články
Články pro publikaci OK Poklady muzeí
Loštické poháry

Doubravský

Bronzový meč ze Žádlovic

Halama

Kultovní keramické předměty

Halama

Pozdně gotická madona

Kirkosová

Renesanční křtitelnice z Maršíkova

Kirkosová

Soubor grafik Václava Hollara

Tempírová

Soubor pytláckých zbraní
Podmalby na skle malíře zalomeného obočí

Doubravský
Kudelová
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Plastika Tři Grácie

Kirkosová

Flašinet z dílny rodiny Kolbů z Pekařova

Kudelová

Hračky a loutky zhotovené malířem Kašparem

Janíčková

Tiskařské stroje na tisk adresních štítků

Doubravský

Nábytková souprava z vily v Háji u Třeštiny

Kirkosová

Perličky z expozic a depozitářů, Šumperské proměny, Kulturní život Šumperk
Doubravský, Kirkosová, Kudelová, Halama
Bronzová sekerka z údolí řeky Březné, Severní Morava

Halama

Nález eneolitického měděného sekeromlatu z Velkých Losin – sborník Podesní

Halama

Počátky Mohelnice a její opevnění (sondáž při opravě hradeb v letech 2008-2010 + stará
sonda, zkoumaná dr. Gošem), časopis Vlastivědný věstník moravský.

Halama

Nástropní fresky ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku (pracovní název), Severní
Morava

Kirkosová

Kříže, kapličky, boží muka na Šumpersku – další 4 obce, web VM Šumperk
Janíčková, Kudelová
Tři samostatné medailonky k životním jubileím (prof. B. Hlůza, ing. Lazebníček, dr. Tuša)
Zmrhalová
Výstava o hasičstvu v šumperském muzeu představí historii i současnost dobrovolných i
profesionálních hasičských sborů na okrese Šumperk, Kulturní život města Šumperka
Tempírová
3.1.2.5 Informační články
Aktuální informace o výstavách a jiných muzejních aktivitách v regionálním tisku (Moravský
Sever – Olomoucký den, šumperský Horizont, Kulturní život, zábřežský Průvodce,
mohelnický a loštický Zpravodaj ), republikovém tisku Mladá fronta dnes, Právo, Věstník
AMG ad.

kurátoři výstav, vedoucí odd. a pracovišť

Informace na internetu – aktuální informace o výstavách kurátoři výstav.

Zeman, Vláčelová
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3.2 Výstavy – celkem 28 výstav
3.2.1. autorské z výzkumu
3.2.2. autorské
3.2.2.1 Kdo má strýčka včelaříčka... výstava ze sbírek VM Šumperk
Šumperk, Hollarova galerie
22. 1. – 26. 4.

Kudelová

3.2.2.2 Šperkovnice v šumperském muzeu - výstava ze sbírek VM Šumperk
Šumperk, Galerie Šumperska
3. 3. - 7. 6.

Kirkosová, Halama, Dvořák

3.2.2.3 Hasičský záchranný sbor – výstava ze sbírek VM Šumperk ve spolupráci
s hasičskými sbory
Šumperk, Výstavní síň
4. 6. – 30. 9.

Tempírová

3.2.2.4 Muzejní nej - nej ze sbírek VM Šumperk
Šumperk, Výstavní síň
15. 10. – 31. 12.

Janíčková + odborní pracovníci

3.2.2.5 Šumpersko za třicetileté války - výstava k 370. výročí bojů o Šumperk mezi
švédskými a císařskými oddíly
Šumperk, Galerie Šumperska
8. 10. – prosinec

Doubravský, Gronychová

3.2.2.6 Lidé a město – výstava fotografií ze sbírek VM Šumperk
Mohelnice
30. 4. – 31. 8.

Žouželka

3.2.2.7 Nejen pomocníci v domácnosti - výstava ze sbírek VM Šumperk
Loštice, Památník A. Kašpara
26. 2. - květen

Janíčková

3.2.2.8 Výstava hub – dle výskytu hub
Šumperk, Předsálí rytířského sálu
září

Zmrhalová
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3.2.2.9 Hlavolamy v muzeu
Zábřeh
10. 6. – ½ září

Drugda

3.2.2.10 Lebky, kosti, parohy – zoologická výstava ze sbírek VM Šumperk
Šumperk, Hollarova galerie
Listopad – prosinec

Dvořák

3.2.2.11 Betlémy srdcem – keramické betlémy paní Vašíčkové
Zábřeh
3. 12. – ½ leden 2016

Kudelová

3.2.4. Přejatá aktivně
3.2.4.1 Cestou křížů – výstava sbírky křížů z olomouckého arcibiskupství a ze sbírek VM
Šumperk, Šumperk, Hollarova galerie
2. 4. – 24. 5.

Kirkosová

3.2.4.2 V čem jste se dámy vdávaly? – výstava svatebních šatů zejména z období socialismu
Šumperk, Rytířský sál
14. 5. – 31. 8.

Kudelová

3.2.4.3 Zdeněk Burian – autorská výstava
Šumperk, Rytířského sálu
Listopad – prosinec

Tempírová

3.2.4.4 Slabikáře - Kašpar, Jursa, Lolek - škole a školákům
Památník A. Kašpara
3. 9. - listopad

Janíčková

3.2.5 Putovní vlastní

3.2.5.1 Mohelnicko za Velké války 1914-1918 – jeho obyvatelé na frontách a v zázemí.
Výstava k 100. výročí začátku 1. světové války – výstava ze sbírek VM Šumperk.
Mohelnice
12. 2. - duben

Doubravský

3.2.5.2 Zkameněliny - výstava ze sbírky VM Šumperk
Zábřeh
21. 1. - únor

Dvořák
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3.2.5.3 Zkameněliny – výstava ze sbírek VM Šumperk
Zámek Úsov
29. 5. - srpen

Dvořák

3.2.5.4 Když jsem já sloužil....výstava o chovu zvířat ze sbírek VM Šumperk
Mohelnice
10. září- listopad

Kudelová

3.2.5.5 Tajemství grafiky – výstava ze sbírek VM Šumperk
Zábřeh
1. 10. – listopad

Kirkosová

3.2.5.6 Papírové betlémy
Památník A. Kašpara v Lošticích
19. 11. – leden 2016

Kudelová

3.2.5.7 Řezbářské betlémy
Mohelnice
25. 11. – leden 2016

Kudelová

3.2.6 Zapůjčená

3.2.6.1 Háčkovaný svět panenek – výstava zapůjčená od hackovanysvet.cz
Šumperk, Rytířský sál
2. 7. – 15. září

Vláčelová

3.2.6.2 Fenomén IGRÁČEK – výstava zapůjčená z technického muzea v Brně
Zábřeh
Březen – květen

Vláčelová

3.2.6.3 Modely autíček - výstava modelů autíček
Šumperk, Galerie Šumperka
18. 6. – 30. 9.

Vláčelová

3.2.3.4 Město čte knihu – ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk
Šumperk, Rytířský sál
Listopad

Vláčelová

3.2.3.5 Háčkovaný svět pověstí – výstava zapůjčená od hackovanysvet.cz
Loštice
Červenec – srpen

Vláčelová

22

3.2.3.6 Dřevořezby a hlína – autorská výstava R. Krestýnové a manželů Eichlerových
Šumperk, Rytířský sál
17. 9. – 25. 10.

Vláčelová

3.3 Expozice
Reinstalace stálé expozice v muzeu v Šumperku, v přírodovědné části nahradit poškozené
herbáře geologickými sbírkami z regionu.

Zmrhalová, Dvořák

Reinstalace expozice Lesnické školství na Moravě v Lovecko lesnickém muzeu na zámku
Úsov

Doubravský

3.4. Dílny
3.4.2 Autorské
Za zimních večerů v chalupách

Kudelová, Tylová

Kdo má strýčka včelaříčka......

Kudelová, Tylová

Cestou křížů
Papírové betlémy

Kirkosová, Tylová
Janíčková, Kudelová, Tylová

Betlémy srdcem

Kudelová, Tylová

Šperkovnice

Kirkosová, Tylová

Nejen pomocníci v domácnosti

Janíčková, Tylová

O slabikářích a učebních pomůckách

Janíčková, Tylová

Tajemství grafiky

Kirkosová, Tylová

Ave Maria

Kirkosová, Tylová

Muzejní nej

jednotliví kurátoři, Tylová

3.5 Přednášky
Každý pracovník se zařazením kurátor výstav a archeolog musí mít minimálně jednu
samostatnou přednášku pro veřejnost. Mezi přednášky se v tomto případě nepočítají
komentované prohlídky výstav a expozic. Celkem tedy bude minimálně 9 autorských
přednášek.
3.5.1 Autorská z uzavřeného výzkumu
Římané a Germáni na severní Moravě – svědectví archeologických nálezů - přednáška
v Muzeu Šumperk shrnující dílčí úkol věděcko - výzkumné činnosti za rok 2013 (osídlení
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doby římské a doby stěhování národů na okr. Šumperk) – předběžný název. Halama
Spolky v Mohelnici do roku 1945, Muzeum Mohelnice

Žouželka

Historie hasičstva na okrese Šumperk, Muzeum

Tempírová

Loštice na fotografiích a pohlednicích, PAK v Lošticích

Janíčková

3.5.2 Autorské
Kost a rohovina – v průběhu výstavy Lebky, kosti, parohy
Třicetiletá válka a Šumpersko, Muzeum Šumperk

Dvořák
Doubravský

Vánoce v proměnách, Lovecko-lesnické muzeum Úsov

Kudelová

Grafické skvosty v zábřežské sbírce, Muzeum Zábřeh

Kirkosová

Rostliny kolem nás – přednáška pro neslyšící

Zmrhalová

Bratří Kohoutkové - Luboš Kohoutek (astronom) – oslaví 80 let od narození a Ctirad
Kohoutek (hudební skladatel), Muzeum Zábřeh

Tempírová

Plk. Karel Lukas a jeho sbírka leptů Václava Hollara – k 70. výročí II. SV, Muzeum Zábřeh
Tempírová
3.6. Kulturně výchovná činnost
3.6.1. Kulturní projekty obecně
3.6.3. Přednášky
Přednášky pracovníků SMOPAJ, Liptovský Mikuláš

Zmrhalová

3.6.5 Jiné


Muzeum Šumperk – Vláčelová, Tylová

Velikonoce v muzeu – 2. dubna 2015 (Zelený čtvrtek)
Umělecký jarmark – k výstavě Šperkovnice šumperského muzea
Prázdninový den v muzeu – 30. července – tematicky k výstavám (Autíčka z krabiček,
Háčkovaný svět panenek, V čem jste se dámy vdávaly)
Hasičský den: pro veřejnost, v rámci výstavy - příprava a zajištění - ve spolupráci se
SHČMS, Okresní sdružení Šumperk a HZS ČR, Ol. kraj, Územní odbor Šumperk
Mikuláš v muzeu – prosinec


PAK Loštice – Janíčková, Tylová
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Seznamte se s maminčinými pomocníky - k výstavě Nejen pomocníci v domácnosti, květen
Písmenkový den – k výstavě slabikářů a učebnic, září
Vánoční tvoření v PAKu – k výstavě Papírové betlémy, prosinec


Muzeum Mohelnice – Žouželka, Tylová

Pravěký den v muzeu, květen 2015, odborný garant akce: Mgr. Jakub Halama, Ph.D.
Druhá mohelnická muzejní noc, červen 2015
Program k výstavě fotografií Město a lidé - Mohelnice a její obyvatelé ve fotografiích určený
pro širokou veřejnost (základem bude přednáška o Mohelnici v kontextu starých fotografií
z muzejních sbírek, která bude zaměřena zejména na události ve městě).
Muzeum předvánoční - sobota 28. nebo neděle 29. listopadu 2015 - akce se bude konat ve
spolupráci s Mohelnickým spolkem ručních řemesel, doprovodný program k výstavě
Řezbářské betlémy.
 Muzeum Zábřeh – Jedonek, Tylová
Další ročník dějepisných soutěží
-

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

-

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

Předprázdninový den s J. E. Welzlem, druhá polovina června


Lovecko – lesnické muzeum na zámku Úsov – Třísková, Drugda, Tylová

Slavnostní zahájení sezóny – duben – program k výstavě Pohádky na Úsově
Slet čarodějnic na nádvoří – 25. 4. – tradiční čarodějnické odpoledne
Víkend s pohádkou – červenec
Bílá paní na Úsově - září – prohlídka expozice s pohádkovými bytostmi a Bílou paní
Hallowen a zámecká strašidla – 31. 10. – večerní akce na nádvoří zámku
Vánoční tradice na zámku – 27. 12. – zámecký vánoční program
Dny evropského kulturního dědictví – volné vstupy, propagace ve spolupráci s městy
(Šumperk, Mohelnice, Zábřeh)
Volné vstupy – státní svátky dle Zřizovací listiny
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3.7 Internet
3.7.1 Vlastní stránky
Vlastivědné zajímavosti na www.muzeum-sumperk.cz:
Zdeněk Sklenář (105. výročí narození). O životě umělce a jeho dílech v šumperských
sbírkách)

Kirkosová

Julius Pelikán a Adolf Kašpar

Janíčková

Luboš Kohoutek - jeden z našich nejvýznamnějších astronomů (jubileum 80. let od narození)
Tempírová
Střevlík fialový a jeho výskyt na severní Moravě

Dvořák
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Část povinná - standardy
5 Standardy
Standardy veřejných služeb jsou kodifikovány v zákoně č. 122/2000 Sb., v platném
znění, a Zřizovací listinou VM Šumperk. Jejich dodržování bude i v roce 2015 jednou ze
základních priorit.
Standard časové dostupnosti:
Zpřístupnění sbírky nebo její části prostřednictvím muzejních výstav, expozic, muzejních programů, ediční
činností, ale také zpracování posudků a expertíz v oboru své působnosti a zveřejnění výroční zprávy a informací
o poskytování veřejných služeb.

5.1 Výstavy ze sbírek
Zpřístupnění sbírky nebo její části formou stálých muzejních expozic a výstav je jednou
ze základních podmínek standardu časové dostupnosti. Ke splnění tohoto standardu plánuje
Vlastivědné muzeum v Šumperku zpřístupnění všech stálých expozic podle otevíracích dob
stanovených Směrnicí ředitelky VM v Šumperku, které jsou zveřejněny jak na jednotlivých
zařízeních, tak i v propagačních materiálech muzea a na webových stránkách www.muzeumsumperk.cz. Z 28 plánovaných výstav je 14 výstav ze sbírek Vlastivědného muzea
v Šumperku (výstavy uvedené v plánu pod čísly 3.2.2.1. - 3.2.2.7, dále výstavy 3.2.2.9 –
3.2.2.11., 3.2.4.1. - 3.2.4.4.) a 1 výstava je ze sbírek jiného muzea (3.2.6.2.). Všech 7 výstav
putovních vlastních (3.2.5.1 – 3.2.5.7) je vytvořeno ze sbírek VM Šumperk. Pouze 6 výstav
není z muzejních sbírek. Otevírací doby všech zařízení VM Šumperk budou uveřejněny na
webových stránkách i na jednotlivých zařízeních. Otevírací doba všech zařízení VM Šumperk
s celoročním provozem je úterý – neděle, Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov bude
otevřeno denně mimo pondělí od 1. dubna do 31. října, v letních prázdninových měsících
bude otevírací doba prodloužena až do 19.30 hodin (poslední prohlídka od 18.00 hod).
5.2 Programy ze sbírek - termíny dílen i přednášek budou upřesněny během roku
Muzejní programy:
Dílny - k vybraným výstavám z muzejních sbírek budou pořádány dílny. Jedná se
zejména o výstavy s vánoční a velikonoční tematikou (lidové zvyky, výroba
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papírových ozdob a betlémů, pletení pomlázek, malování kraslic, atd.), dále
výtvarné dílny k jednotlivým výstavám.
Přednášky - komentované prohlídky expozic a výstav, minimálně 9 samostatných
odborných přednášek
Speciální akce – ve všech zařízeních budou organizovány minimálně dvě speciální
akce – viz Bod 3. 6. 5
5.2.1 Specifické skupiny
 Spolupráce s domovem důchodců v Šumperku.
 Přednášky pro seniory – dle požadavků.
 Akce pro děti – Čarodějnice na Úsově, Prázdniny v muzeu, Dětský den, Pohádkový
den.
 Speciální prohlídky pro ZŠ a střední školu Pomněnka Šumperk, o.p.s., Schola Viva
(soukromé základní školy zajišťující výuku mentálně postižených dětí).
 Přednáška pro děti s poruchou sluchu.
 Soutěže pro školy – Muzeum Zábřeh.
 Výukové programy k výstavám pro ZŠ a SŠ.
5.3 Výroční zpráva
Výroční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách VM Šumperk, resumé výroční
zprávy bude ve formě článku o činnosti VM Šumperk v roce 2014 publikováno v Severní
Moravě 101 a také v ročence Města Šumperk.
5.4 Programy a publikace
Informace o výstavách a programech budou zveřejňovány na webu, plakátech, na
pozvánkách, v tisku, médiích. Z vlastních publikací bude nejdůležitějším edičním počinem
vydání 101. svazku sborníku Severní Morava a také Bibliografie Severní Moravy v rámci
knihovničky SM. Prodej vlastních publikací bude probíhat ve všech zařízeních VM
v Šumperku i v Informačním centru, nabídka všech publikací bude na webových stránkách.
Program muzea bude vydáván na každý měsíc jak v tištěné podobě, tak v podobě internetové
a bude zveřejňován i v místním tisku (Horizont, Kulturní život, internetové noviny Rej
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a www.sumpersko.net). Na webu budou doplňovány i vlastivědné zajímavosti a kratší
odborné články.
5.5 Počet informací - sbírky a výstupy
V průběhu roku budou publikovány v tisku i na webových stránkách články a sylaby
k výstavám a expozicím, pracovní listy k výstavám, informace o sbírkách na webu –
digitalizované sbírky.
5.6 Expertízy, posudky, pojednání
Posudky či expertízy budou zpracovávány na požádání, zejména se bude jednat
o vyjádření ke stavbám z hlediska archeologické památkové péče, popř. odborná vyjádření
k obecním nebo soukromým muzeím.
Standard ekonomické dostupnosti
Poskytování zlevněného vstupného pro děti, žáky, studenty, seniory, skupiny a zdravotně postižené
návštěvníky, zajištění bezplatných vstupů ve dnech stanovených ve zřizovací listině (18. 4., 8. 5., 18. 5., 5. a 6.
7., 28. 9., 28. 10., 17. 11. a v jeden den během oslav Dnů evropského kulturního dědictví).

5.7 Struktury zlevněného vstupného
Standardy ekonomické dostupnosti budou nadále důsledně uplatňovány, a to jak v podobě
slev pro vybrané skupiny obyvatel dle Zřizovací listiny, tak v podobě volných vstupů ve
stanovených dnech státních svátků, v Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a ve
Dnech evropského kulturního dědictví. Informace o volných vstupech bude v měsíčních
programech, na webových stránkách a přímo na vývěskách na jednotlivých zařízeních.
Ceník vstupného a služeb v zařízeních VM Šumperk je v souladu s § 10 a) zákona
č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., v platném znění, stanoven Směrnicí
ředitelky VM Šumperk č. 1/2008.
Slevy min. 50 % z plného vstupného budou uplatňovány ve všech zařízeních VM
Šumperk pro žáky a studenty SŠ a VŠ, pro seniory nad 65 let a pro skupiny žáků a studentů
v minimálním počtu 5 osob, dále pro zdravotně postižené občany a děti do 6 let ve skupinách.
Volné vstupy jsou zajištěny pro děti do 6 let v doprovodu dospělých, pokud se nejedná
o skupinu (školka, tábor atd.), a dále pro držitele průkazů AMG a ICOM a pro držitele karty
Olomouc Region Card.
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Ve všech zařízeních je od listopadu 2007 sleva 20% z celkového vstupného na Rodinné
pasy. Od 1 října 2012 jsou nově poskytovány slevy 20 % také držitelům Senior pasů.
Ceník vstupného bude, stejně jako návštěvní doby, zveřejněn na všech zařízeních, na
webových stránkách VM Šumperk a v tisku.
5.8 Bezplatné vstupy
Podle zřizovací listiny budou ve všech zařízeních VM Šumperk, s výjimkou Lovecko
lesnického muzea na zámku Úsov, poskytovány volné vstupy v následující dny: ve
stanovených dnech státních svátků 8. 5., 6. a 7. 7., 28. 9., 28. 10. a 17. 11., v Mezinárodní den
památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. V případě
Lovecko lesnického muzea na zámku Úsov budou volné vstupy pouze v Mezinárodní den
památek, Mezinárodní den muzeí a ve Dnech evropského kulturního dědictví. Informace
o volných vstupech a o otevíracích dobách ve dnech státních svátků budou uveřejněny na
webu, v měsíčních programech, v tisku a přímo na jednotlivých zařízeních VM Šumperk.
Standard fyzické dostupnosti
Odstraňování bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání
standardizovaných veřejných služeb.

5.9 Bariéry, hendikepovaní
V oblasti fyzické dostupnosti pro imobilní spoluobčany jsou zajištěny bezbariérové vstupy
do přízemních prostor ve všech zařízeních VM Šumperk, zcela bezbariérově je řešeno pouze
Muzeum v Zábřehu (vnitřní výtah) a Galerie Šumperska. Informace o dostupnosti všech
zařízení VM jsou na webových stránkách muzea. Vstupy do všech zařízení jsou opatřeny
zvonkem pro imobilní občany.
5.10 Oznámení omezené dostupnosti
Na rok 2015 se neplánuje žádné mimořádné dlouhodobé uzavření expozic a výstav.
V případě aktuální potřeby (havárie, výpadek el. energie, nutná údržba) bude omezená
dostupnost zařízení oznámena na webu, ve vývěskách přímo na zařízeních a dle možností
i tisku.
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5.11 Oznámení slev
Speciální slevy nad rámec ceníku vstupného nejsou plánovány, pouze v případě
mimořádných akcí bude vstupné stanoveno speciálně pro konkrétní program. Výše vstupného
bude oznámena na webových stránkách a na plakátech a v tisku.
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IV. Část nepovinná příloha – Nabídky
Vlastivědné muzeum v Šumperku připravuje každoročně několik putovních výstav, které
jsou postupně prezentovány i v ostatních detašovaných zařízeních. Tyto výstavy by bylo
možné prezentovat i v ostatních muzeích zřizovaných Olomouckým krajem. Jedná se o
následující výstavy:
Chléb náš vezdejší – interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku
představuje proces výroby chleba od zrníčka až po pečení a konzumaci. Jsou zde
prezentovány mimo jiné i různé způsoby mletí obilí, mlácení pomocí cepů, atd. Výstava byla
instalována v muzeu v Šumperku v roce 2010 a v roce 2011 byla zapůjčena do muzea
v Hlučíně, v roce 2013 do Vlastivědného muzea Jesenicka a do muzea v Zábřehu. V roce
2014 bude výstava zapůjčena do Muzea v Mohelnici, na jaře bude v instalovaná
v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí.
Retro I – výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představující různé pomocníky
v domácnosti – pračky, žehličky, ledničky, rádia, gramofony, atd. (Retro I). Výstava byla
instalována v Muzeu v Šumperku, v Muzeu v Mohelnici a v roce 2012 také v muzeu
v Hlučíně, v červnu a červenci 2013 byla výstava zapůjčena na zámek Nové Město nad
Metují.
Léčivé byliny – výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku představuje různé léčivé
byliny a také dobové zařízení lékárny. Výstava byla v roce 2010 instalovaná v Muzeu
v Šumperku a v roce 2011 v Muzeu Mohelnice.
Svět brouků – výstava ze života hmyzu doplněná makrofotografiemi, preparovanými
exponáty a interaktivními prvky. Je možné doplnit i o živé exempláře. Výstava byla
instalována v Muzeu v Šumperku, Mohelnici a Zábřehu.
Papírové betlémy – vánoční výstava představuje specifický typ betlémů, a to betlémy
papírové od 19. století po současnost.
Kamzík horský, 100 let kamzíků v Jeseníkách – výstava přibližující problematiku vysazení
kamzíků v Jeseníkách, fotografie, na posterech, dermoplastické preparáty. Výstava byla
v roce 2012 instalována i v muzeu v Krnově a v roce 2013 v Opavě.
Tetřev hlušec ptákem roku 2012 – fotografie v rámech, dermoplastické preparáty.
Kamenná krása – geologická výstava, fotografie, postery, sbírkové předměty.

32

Když jsem já sloužil... etnografická výstava ze sbírek VM Šumperk přibližuje chov
hospodářských zvířat v regionu. Výstava je doplněna mnoha interaktivními prvky a preparáty
domácích zvířat. V roce 2012 byla velmi úspěšná v muzeu v Šumperku, v roce 2013 v muzeu
v Českém Těšíně a v létě 2014 v Muzea v Hlučíně.
Pravěká hostina – výstava ze sbírek VM Šumperk, její putovní verze bude v prvním pololetí
instalovaná v PAK Loštice a Muzeu Zábřeh.
Přednášky:
Proč a jak sbírat rostliny do herbářových sbírek muzea – pro ZŠ

Zmrhalová

Stromy na podzim – pro 1. stupeň ZŠ

Zmrhalová

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

Zmrhalová

Mechorosty Hrubého Jeseníku – pro studenty SOŠ v rámci výuky dle poptávky
Zmrhalová
Jarní obyčeje na Šumpersku

Kudelová

Vánoce - tradice a současnost.

Kudelová

Výsledky záchranných výzkumů na nám. Republiky, ul. Na Hradbách a Lužickosrbské
v Šumperku

Halama

Šumperk osídlen již v době bronzové! Záchranný archeologický výzkum v Příčné ulici
Halama
Lesnické vzdělávání na Moravě

Doubravský

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

Halama

