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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka (VMJ) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, sídlí 
na Zámeckém náměstí č. p. 120/1, Jeseník, 790 01. 

Statutárním zástupcem je Mgr. Pavel Rušar, ředitel. Zástupcem ředitele je Mgr. et Bc. 
Markéta Kobierská. Správcem rozpočtu je Ing. Gabriela Krásná.  

VMJ bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané zřizovatelem – Olomouckým 
krajem – dne 17. 3. 2003.  

Muzeum plní činnost muzea podle zákona 122/2000 Sb., v platném znění a podle 
dalších relevantních platných zákonů, vyhlášek (zejm. vyhlášky č. 275/2000 Sb.) 
a metodických pokynů Ministerstva kultury ČR. 

Organizace je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 
zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je zapsána v obchodím rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 725. Organizace disponuje datovou schránkou 
s adresou xbnmakv.  

Vlastivědné muzeum Jesenicka spravuje dvě zařízení určená pro návštěvy veřejností – 
Vodní tvrz v Jeseníku (Zámecké náměstí 1) a Muzeum Vincenze Priessnitze v areálu 
Priessnitzových léčebných lázní (Priessnitzova 175). Pro další potřeby (depozitáře, kanceláře 
odborných pracovníků) si pronajímá další prostory depozitáře a pracoviště odborných 
pracovníků na ul. Beskydská 1301/2 v Jeseníku a historický depozitář předmětů z Javornicka 
na ulici Lidická 94 v Javorníku. 

Instituce naplňuje funkci muzea jako správce sbírky muzejní povahy (rovněž podle 
zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), tj. zejména „získává, shromažďuje, 
trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich 
veřejné užívání, zkoumá prostřední, z něhož jsou tyto přírodniny nebo lidské výtvory získávány 
a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely.“ 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je 
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., povinno poskytnout na základě žádosti informace o své 
činnosti. V roce 2020 organizace nepřijala žádnou žádost o poskytnutí těchto informací. 
Organizace zveřejňuje informace dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, na svých webových stránkách 
www.muzeumjesenik.cz. 

Tým pracovníků instituce je řízen ředitelem organizace, ta se pak dále člení 
na sekretariát, průvodce, výtvarníka, technický úsek a úsek odborných pracovišť. Externě jsou 
zajišťovány ekonomika, účetnictví, právní poradenství, mzdy a personalistika a IT služby.  
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1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICKA V ROCE 2020: 

TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 

1.1. EXPOZICE A VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 
Výstavní činnost byla v roce 2020 silně omezena kvůli uzávěrám muzeí nařízených vládou ČR 
či doporučených územně samosprávnými celky. V těch obdobích roku 2020, kdy byla muzea 
pro veřejnost otevřena, byly pro návštěvníky zpřístupněny čtyři stále expozice ve Vodní tvrzi – 
Historie a archeologie Jesenicka, Fauna a flóra Jesenicka, Spirála času Země a Čarodějnické 
procesy na Jesenicku v 17. století.  Mimo Vodní tvrz pak také expozice Vincenz Priessnitz 
a lázně Gräfenberg, kterou mohli zájemci navštívit v rodném domě Vincenze Priessnitze 
v Jeseníku-Lázních nad centrem města. 

Expozice Archeologie a historie Jesenicka je ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
přístupná od 10. 5. 2010. I přesto, že se již neřadí k nejmodernějším, je stále mezi návštěvníky 
populární pro svou přehlednou formu, zajímavý design a uspořádanost informací. Popisuje 
region od pravěku po 20. století, a to zejména prostřednictvím sbírkových předmětů VMJ. 
V průběhu let 2019 a 2020 došlo k odbornému zrestaurování některých sbírkových předmětů 
v expozici, v roce 2020 také došlo k velmi významnému archeologickému nálezu, o kterém 
bude pojednáno dále a který expozici obohatí.  

Expozice Fauna a flóra Jesenicka patří rovněž ke starším a ne příliš interaktivním 
expozicím. Prostřednictvím početného souboru dermoplastických preparátů prezentuje široké 
spektrum regionální fauny, rostlinná říše je pak zastoupena pečlivě sestaveným herbářem. 
Expozici obohacuje dotyková obrazovka, jejímž prostřednictvím je návštěvníkům 
zpřístupněna široká škála textů, obrázků, soutěží a kvízů. Expozice obdržela v roce 2005 cenu 
Gloria musaealis, a to za třetí místo v kategorii Muzejní výstava roku. V prosinci roku 2020 
rozhodlo vedení VMJ o její deinstalaci, expozice bude nahrazena novou expozicí Fauny a flóry 
dle zpracované projektové dokumentace.  

Expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století představuje v rámci VMJ 
jednoznačně nejnavštěvovanější cíl. Expozice nabízí unikátní filmovou projekci metodou 
fogscreen, věrné repliky mučicích nástrojů a prostřednictvím interaktivních zobrazovacích 
technologií také přístup k rozsáhlému souboru doplňujících textů. Expozice byla 
po provedené opravě v roce 2019 v průběhu roku 2020 plně funkční. 

Spirála času Země je v současnosti nejnovější expozicí organizace, která zpracovává 
téma geologického a geomorfologického vývoje Jesenicka pomocí řady multimediálních 
a interaktivních prvků. Expozice obsahuje mimo jiné funkční model sopky, model jeskyně 
či trilobita a vybrané minerály ve fluorescenční vitríně. Perlou expozice je pak 
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videomappingová projekce na povrchový 3D model vybrané části regionu, která v několika 
minutách zachycuje mnoho milionů let trvající geologický vývoj oblasti. Součástí expozice 
jsou také četné obrazovky prezentující tematické dokumentární filmy z dílny BBC. Díky 
finančnímu zásahu zřizovatele se podařilo v roce 2020 opravit velmi delikátní technologii 
expozice a ta po mnoha letech funguje opět v plném provozu.  

Expozice Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg popisuje život a dílo významného 
jesenického rodáka, zakladatelé vodoléčby na Jesenicku. V souvislosti s touto expozicí je však 
nutno poznamenat, že současné výstavní prostory působí výrazně zastaralým dojmem, což 
vedlo ke snahám o její nahrazení moderní prezentací. Byla zpracována projektová 
dokumentace a v roce 2020 probíhala jednání mezi městem Jeseník a Olomouckým krajem o 
převodech majetku. Jednání dále pokračují.  

Kromě stálých expozic nabízelo v roce 2020 VMJ krátkodobé výstavy, a to ve dvou 
výstavních prostorách – v Hlavním výstavním sále a v Galerii Vodní tvrze, přičemž galerijní 
prostor je vhodný zejména pro výstavy uměleckého charakteru. Tradiční krátkodobé výstavy 
v Javorníku (ve spolupráci s MKS Javorník) z důvodu pandemie uskutečněny nebyly. 
V Javorníku se nicméně uskutečnilo otevření nově zrekonstruované budovy Turistického 
centra (budova SOUD), přičemž obsahovou náplň nových expozic v objektu zajišťovalo VMJ.  

Návštěvníci měli během roku 2020 vzhledem k epidemické situaci možnost navštívit 
pouze 9 krátkodobých výstav ve Vodní tvrzi. Jedna výstava pak proběhla v Centru společných 
aktivit v Jeseníku.  
 

• Kouzlo betlémů ve Vodní tvrzi (kurátorů Mgr. Milana Rychlého a Mgr. Boženy 
Kaňákové, s přesahem z roku 2019, návštěvnost celkem 902 osob, z čehož bylo 
677 platících a 225 neplatících). 

 
• Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa (kurátorů Bc. Davida Abrahámka 

a Mgr. Pavla Rušara, návštěvnost celkem 428 osob, z čehož bylo 339 platících 
a 89 neplatících). 

 
• Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (kurátora Mgr. 

Jana Petráska, s přesahem z roku 2019, návštěvnost celkem 207 osob, z čehož bylo 
191 platících a 16 neplatících). 

 
• Proměny (kurátorky a autorky děl Ivy Svobodové–Pretschové, návštěvnost celkem 

93 osob, z čehož bylo 77 platících a 16 neplatících). 
 

• Policie veřejnosti (kurátorů plk. Mgr. Bc. Ludmily Andělové, Mgr. Miroslava Spurného, 
Jana Grunda a Bc. Kamila Tomáška), návštěvnost celkem 2 575 osob, z čehož bylo 
1526 platících a 1049 neplatících).  

 
• Prázdninová herna (kurátorů Mgr. Pavla Rušara a Ing. Luďka Augusty), návštěvnost 

celkem 1462 osob, z čehož bylo 1193 platících a 269 neplatících).  
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• Od Červeného kříže k Winterhilfe (kurátorů Mgr. Milana Rychlého a Mgr. Pavla 
Rušara, návštěvnost celkem 94 osob, z čehož bylo 39 platících a 55 neplatících).  

 
• Bohatství ledu a vody (kurátorů Mgr. Martina Hanáčka, PhD. a Mgr. Vojtěcha 

Tarašky, návštěvnost celkem 215 osob, z čehož bylo 161 platících a 54 neplatících).  
 

• Proměny jesenického náměstí (kurátora Mgr. Jana Petráska, výstava byla volně 
přístupná, návštěvnost se nepočítala) 

 
• Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami (výstava v CSA Jeseník, kurátora Mgr. Matěje 

Mately, výstava byla volně přístupná, návštěvnost se nepočítala) 
 
Lze konstatovat, že plán výstav na rok 2020 dodržen nebyl, a to z důvodu uzávěry muzeí 
v důsledku pandemie nemoci covid-19. Zpřístupněna byla přibližně polovina plánovaných 
výstav.  

Zdaleka nejúspěšnější výstavou byla Prázdninová herna. Ta nabídla velké množství 
vyžití zejména pro děti základoškolského, ale také středoškolského věku, potažmo pro celé 
rodiny s dětmi. V rámci strategie VMJ přilákat přes hlavní sezónu široké spektrum 
návštěvníků – turistů i místních – bude VMJ i v dalších letech podobné výstavy zařazovat 
právě na období červenec—srpen. Z hlediska historického byla významnou, v podmínkách 
ČR ojedinělou, výstava Od Červeného kříže k Winterhilfe, která nabídla pohled na Jesenicko 
v době první poloviny 20. století, a to zejména v souvislosti se sbírkovou činností pro chudé, 
zraněné, vojáky apod. Výstava poukázala na to, že i takováto činnost se dá zneužít – v době 
nacistické vlády byla zneužita za účelem útlaku českého obyvatelstva, a to zejména 
v pohraničí. Jelikož výstava byla otevřena pouze týden, uvažuje VMJ o jejím znovuotevření 
v roce 2022. Úspěšnou byla výstava Extrémní jevy na Jesenicku, která si kladla za cíl přivést 
do muzea návštěvníky, kteří do něj příliš často nezavítají. Téměř dva roky probíhající výzkum 
vyústil v zajímavý popis extrémních meteorologických situací, doplněný předměty 
využívanými v meteorologii. Výstava byla interaktivní a návštěvníci mohli „poroučet větru 
a dešti“. O výstavu projevilo následně zájem Vlastivědné muzeum v Šumperku, 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého i obec Mikulovice. Postupně na všechna tato 
místa výstava zamíří. Unikátní a návštěvnicky velmi atraktivní byla také výstava Policie 
veřejnosti, na které VMJ spolupracovalo s Policií ČR a která popisovala historii a současnost 
policejních složek na Jesenicku. I tato výstava byla velmi oblíbená mezi dětmi. Výstavu 
doplnily aktivní dny s ukázkami policejní práce (psovodi, daktyloskopie, policejní technika 
apod.).  

Celková návštěvnost vernisáží, výstav, přednášek, exkurzí, workshopů dosáhla čísla 
16.430 návštěvníků, což je hodnota signifikantně nižší než v předchozím roce (24.527). 

Výčet přístupných expozic a krátkodobých výstav poukazuje i přes nepříznivé 
podmínky roku 2020 na adekvátní naplnění jedné z hlavních činností muzea. V rámci 
zmíněných výstav docházelo k prezentaci poznatků přírodních a humanitních věd, které se 
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týkaly regionu, a to zejména prostřednictvím zpřístupňování sbírkových předmětů VMJ 
a jiných zapůjčených předmětů odborné i široké veřejnosti. 

 
 
 

1.2. PÉČE O SBÍRKY, SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 
 
V rámci sbírkotvorné činnosti a péče o sbírky bylo zaměstnanci VMJ postupováno 
podle zákona č. 122/2000 Sb. a podle prováděcí vyhlášky a metodických pokynů Ministerstva 
kultury ČR. V roce 2020 došlo k rozšíření obou muzejních sbírek.  

Sbírky se podařilo rozšířit o 1 153 předmětů (celkem 63 přírůstkových čísel), přičemž 
oddělení biologie rozšířilo sbírku o 97 předmětů (4 přír. čísla), oddělení geologie o 
464 předmětů (5 přír. čísel), oddělení historie (společenské vědy Jeseník + společenské vědy 
Javorník) o 482 předmětů (50 přír. čísel) a oddělení archeologie o 110 předmětů (4 přír. čísla).  

K 31. prosinci 2020 evidovalo VMJ v rámci sbírky původního Okresního muzea 
v Jeseníku (MJE/002-04-30/107002) celkem 37.319 evidenčních čísel, v rámci sbírka 
původního Městského muzea v Javorníku (MJA/002-04-30/108002) pak 12.307 evidenčních 
čísel.  

Mezi významné přírůstky do sbírkového fondu patří např. dřevěná socha Ježíše Krista 
od slavné sochařské rodiny Kutzerů z Horního Údolí, na kterou se podařilo získat dotaci 
z Ministerstva kultury ČR. 

Zdaleka nejvýznamnější akvizicí roku 2020 i celého desetiletí se stal soubor 
bronzového meče a sekerky, o kterém referovala tuzemská i zahraniční média. Předměty 
pochází pravděpodobně z druhého tisíciletí před naším letopočtem. Analýzu takto 
významného nálezu pracovníci VMJ přenechali odborníkům ze Slezského zemského muzea 
v Opavě a Západočeské univerzity v Plzni, kteří disponují potřebnými přístroji 
a technologiemi. Z prozatím dostupných analýz lze soudit, že předmět nebyl charakteru 
bojového, ale náboženského, rituálního. Meč bude vystaven ve Slezském zemském muzeu, 
následně v prostorách VMJ v Javorníku a poté bude trvale zpřístupněn v historické 
a archeologické expozici ve Vodní tvrzi.  

Mezi velmi zajímavý a v jistém smyslu i vtipný nález dokumentující originálním 
způsobem svou dobu patří vyhláška „Jízdní a chodební řád města Javorník“ z 20. let 
20. století. Vyhlášku nalezl správce javornického depozitáře na půdě javornické fary.  

V roce 2020 se plně projevily výhody stěhování depozitářů a odborných pracovišť z roku 
2019. Současné prostory jsou pro péči o sbírky vyhovující a zdaleka přesahující kvalitu 
předchozích prostor. Po stěhování sbírek byl nastaven nový desetiletý plán revizí, který je 
pracovníky dodržován. 

Instituce i v roce 2020 investovala do zrestaurování vybraných sbírkových předmětů, 
a to ve spolupráci s místními restaurátory i školskými a vysokoškolskými pracovišti 
v republice. Vybrané sbírkové předměty byly v průběhu roku ošetřovány.  
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Za zmínku rovněž stojí významné obohacení botanické podsbírky, k čemuž došlo 
po mnoha letech, neboť v minulosti se oddělení biologie profilovalo spíše zoologickým 
směrem. V únoru 2020 byl však do muzea přijat botanik, Mgr. Vojtěch Taraška.  

Rok 2020 se nesl ve znamení razantního zrychlení digitalizace, přičemž výrazný nárůst 
se týká jednak celkového počtu zpracovaných položek (3.311 ev. čísel, resp. 
5.396 digitalizovaných obrazů, tj. 258,17 % dlouhodobého průměru), ale také počtu 
zdigitalizovaných sbírkových předmětů (1.556 zpracovaných sbírkových předmětů, resp. 
2.095 kusů obrazových záznamů, tj. meziroční nárůst o více než 600 %).  

V rámci zkvalitnění online prezentace přistoupilo Vlastivědné muzeum Jesenicka 
na podzim roku 2020 k portálu eSbírky, v jehož rámci bylo od října 2020 veřejnosti 
zpřístupněno 368 sbírkových předmětů, které jsou prezentovány za pomocí 
756 velkoformátových digitálních obrazů.   

 
 

1.3. VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST 
 
I přesto, že vzdělávací činnost byla pro rok 2020 prioritou a bylo naplánovalo mnoho aktivit, 
nepodařilo se velkou většinu z nich realizovat. Můžeme hovořit o tom, že na vzdělávací 
činnost dopadla v tomto smyslu pandemie nemoci covid-19 nejvíce. Zrušena byla plánovaná 
T-praxe, muzejní minikurzy pro základní školy, realizovány nebyly workshopy, edukační 
programy, soutěže, přednáškové pásmo se čtením pro seniory a z přednášek a exkurzí se 
uskutečnil jen zlomek (viz přehledová část níže).  

O to pozitivněji lze hodnotit fakt, že nemusela být zrušena hlavní vzdělávací akce roku, 
T-expedice pro nadané žáky z Jesenicka i jiných částí ČR. K realizace akce přispěly zejména 
dvě věci, jednak tým VMJ nepřestal akci připravovat i přes nepříznivou epidemiologickou 
situaci, a jednak prázdninové počasí pomohlo šíření nákazy výrazně zpomalit.  

T-expedici Jeseníky 2020 tvořilo několik badatelských sekcí. Fyzikální se zaměřovala 
na vodní rakety, etnograficko-historická zkoumala regionální zvyk z období německého 
osídlení (tzv. jízdu osením), a to na Jesenicku a Javornicku, botanická sekce se zaměřila 
na invazní druhy rostlin podél jesenických říček a potoků, geologická na radioaktivitu 
vodních pramenů a dokumentaristická sekce natočila o T-expedici dokumentární film. Ten 
byl na konci roku 2020 přihlášen na prestižní festival krátkých dokumentárních filmů 
Academia Film Olomouc 2021. Mezi nejvýznamnější výsledky patří objev 
nejradioaktivnějšího pramene na Jesenicku (jeho radioaktivita téměř 3x vyšší než předchozí 
doposud známý), nález vzácného a kriticky ohroženého jednokvítku velekvětého (Moneses 
uniflora), případně téměř podrobný popis historické jízdy osením ve městě Javorníku. T-
expedice splnila očekávání ve smyslu vzdělávacím a možná i předčila očekává ve smyslu 
vědecko-výzkumném. V průběhu akce bylo navázáno mnoho kontaktů, spoluprací a v regionu 
byly vytvořeny aktivní funkční vazby. To vedení VMJ a města Jeseník přimělo uvažovat o T-
expedici pro následující roky nikoliv jako pouze o vzdělávací a výzkumné akci, ale také jako o 
nástroji regionálního rozvoje. 
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Z hlediska klasických vzdělávacích programů mohlo být realizováno pouze jedenáct 
přednášek a tři exkurze:  
 

- Mgr. Květoslav Growka: Představení sborníku Jesenicko, 1. 7. 2020 (21 osob). 
 

- Mgr. Ondřej Kolář, PhD.: Henleinovské povstání na Jesenicku 1938, 1. 7. 2020 
(21 osob). 

 
- Mgr. Matěj Matela: Viktor Heeger: Povídání o životě a díle "Starého z hor", 5. 8. 2020 

(16 osob). 
 

- Mgr. Milan Rychlý: Archeologický výzkum hřbitovního kostela v Javorníku-Vsi, 
5. 8. 2020 (16 osob). 

 
- Mgr. Matěj Matela: O dřevařích i pastevcích. Stará povolání jesenických hor, 2. 9. 2020 

(21 osob). 
 

- Mgr. Jan Petrásek: Gräfenbergská konspirace. Polská politická emigrace 19. století 
v lázních, 2. 9. 2020 (21 osob). 

 
- Mgr. Matěj Matela: Vidnavský rodák dr. Adolf Lorenz a jeho syn Konrad. Základní 

škola Vidnava, 5. 3. 2020 (26 osob). 
 

- Mgr. Matěj Matela: Lyžař, chatař, zubař a nenapravitelný šprýmař Oskar Gutwinski 
a Králický Sněžník. Vlastivědné muzeum v Šumperku, 10. 3. 2020 (94 osob). 

 
- Mgr. Matěj Matela: „Starý z Kopy“. Slezský patriot Viktor Heeger a lázně Jeseník. Lázně 

Jeseník. Zrcadlový sál Priessnitzova léčebného sanatoria, 1. 10. 2020 (21 osob). 
 

- Mgr. Matěj Matela: Komunismus v Československu a Polsku od nástupu po pád. Jeseník. 
Centrum společných aktivit, 15. 12. 2020 (10 osob). 

 
- Mgr. Pavel Rušar: Geografie jako příležitost pro regionální vlastivědná muzea. 

Olomouc, Univerzita Palackého, (21 osob). 
 
- Mgr. Milan Rychlý, exkurze: Vidnava. Od náměstí po loučky, 1. 8. 2020 (7 osob). 
 
- Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D., Mgr. Vojtěch Taraška, exkurze: Botanická exkurze 

do lomu Kukačka u Bílé Vody, 15. 8. 2020 (18 osob). 
 
- Mgr. Martin Hanáček, PhD., exkurze: Žulovsko v dobách ledových, 3. 10. 2020 (25 

osob). 
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Na omezení vzdělávací činnosti reagovalo muzeum přesunem aktivit na web a obecně 
do kyberprostoru. V průběhu roku probíhala vlastivědná série Když nemůže návštěvník do 
muzea, musí muzeum k návštěvníkovi, ve které odborní pracovníci VMJ přispívali každý den 
krátkým popularizačním článkem s fotografiemi na web a facebook muzea, a to v jim blízkých 
oborech či v oblastech bádání, která realizovali. V prosinci 2020 začalo natáčení podcastů, 
které však budou publikovány až v roce 2021 (první byl zveřejněn až na počátku roku 2021).  

Přehled příspěvků do vlastivědné série následuje: 
 
Když nemůže návštěvník do muzea, musí muzeum k návštěvníkovi (vlna první) 
1. díl: Prapodivná historie dřevěné sošky pastýře Gilla, Matěj Matela, 23. března 2020 
2. díl: COVID-19: Krize i příležitost, Pavel Žurek, 24. března 2020 
3. díl: Březnové vzpomínky na supíkovickou pískovnu,  Martin Hanáček, 25. března 2020 
4. díl: Tajemství zpoza dveří šatní skříně, Jan Petrásek, 26. března 2020 
5. díl: Sakrující fořt z Videlského údolí. Lowagův literární Benedix rozesměje i dnes, Matěj Matela, 27. března 2020 
6. díl: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích I, Pavel Žurek, 28. března 2020 
7. díl: Proč je dobré stát se mumií (pokud jste rostlina), Vojtěch Taraška, 29. března 2020 
8. díl: „Turecký“ krčmář pod Biskupskou kupou. Staré dobré časy v hostinci Rudolfsheim, Matěj Matela, 30. března 2020 
9. díl: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II, Pavel Žurek, 31. března 2020 
10. díl: Dvacáté narozeniny expozice bludných balvanů ve Velké Kraši, Martin Hanáček, 1. dubna 2020 
11. díl: Náhrobek tragicky zesnulé maturantky od Paula Stadlera, Jan Petrásek, 2. dubna 2020 
12. díl: Příběh poutního kostela sv. Anny nad Andělskou Horou, Matěj Matela, 3. dubna 2020 
13. díl: „Restaurátor“ Josef Obeth, Pavel Žurek, 4. dubna 2020 
14. díl: Válka s mloky 2: Mloci v defenzivě, Vojtěch Taraška, 5. dubna 2020 
15. díl: Postava gnóma (nejen) v jesenické mytologii, Matěj Matela, 6. dubna 2020 
16. díl: Památka na požár města zazděná na Vodní tvrzi, Jan Petrásek, 7. dubna 2020 
17. díl: Kaolínové jámy – Stará a Nová navzdory vzhledu, Martin Hanáček, 8. dubna 2020 
18. díl: Vznik první zemědělské školy na Frývaldovsku I, Pavel Žurek, 9. dubna 2020 
19. díl: Velký maďarský státník Khuen-Héderváry se narodil v Jeseníku, Matěj Matela, 10. dubna 2020 
20. díl: Vznik první zemědělské školy na Frývaldovsku II, Pavel Žurek, 11. dubna 2020 
21. díl: Velikonoční rozprava o vejcích a lidech, Vojtěch Taraška, 12. dubna 2020 
22. díl: Jak slavili Velikonoce jeseničtí Němci, Matěj Matela, 13. dubna 2020 
23. díl: Edelstein – monument středověké fortifikační architektury, Kamil Tomášek, 14. dubna 2020 
24. díl: Eroze tvořivou výtvarnicí, Martin Hanáček, 15. dubna 2020 
25. díl: Skutečně Švédové dobývali Vodní tvrz?, Jan Petrásek, 16. dubna 2020 
26. díl: Oblíbený hospodský Hauck ze Šeráku, Matěj Matela, 17. dubna 2020 
27. díl: Vznik první zemědělské školy na Frývaldovsku III, Pavel Žurek, 18. dubna 2020 
28. díl: Lomikámen trojprstý. Černý pasažér z červeného seznamu, Vojtěch Taraška, 19. dubna 2020 
29. díl: Vidnavské dětství proslulého ortopeda Adolfa Lorenze, Matěj Matela, 20. dubna 2020  
30. díl: Leuchtenstein, tajemný hrad jesenického podhůří, Kamil Tomášek, 21. dubna 2020 
31. díl: Jak vznikl Butterberg?, Martin Hanáček 22. dubna 2020 
32. díl: Model nerealizovaného návrhu sousoší Vincenze Priessnitze?, Jan Petrásek, 23. dubna 2020 
33. díl: Jak se chodilo na Praděd před 140 lety, Matěj Matela, 24. dubna 2020 
34. díl: Vznik první zemědělské školy na Frývaldovsku IV, Pavel Žurek, 25. dubna 2020 
35. díl: Země mluví. A ne příliš vesele…, Vojtěch Taraška, 26. dubna 2020 
36. díl: Nostalgie za zlatými časy pastevectví v nejvyšších polohách Jeseníků, Matěj Matela, 27. duvna 2020 
37. díl: Lázně Jeseník v přelomovém roce 1945, Kamil Tomášek, 28. dubna 2020 
38. díl: Přes půl druhé miliardy let staré jezerní dno v jesenickém muzeu, Martin Hanáček, 29. dubna 2020 
39. díl: Priessnitzova vnučka Zdenka Friedrich-Ripper, Jan Petrásek, 30. dubna 2020 
40. díl: Plenily oblast Jeseníků mongolské hordy? Spíše šlo o uherské Kumány, Matěj Matela, 1. května 2020 
41. díl: Lesk a bída zdejších hor, Pavel Žurek, 2. května 2020 
42. díl: Velká kotlina – místo setkávání, Vojtěch Taraška, 3. května 2020 
43. díl: Dějiny tajemného dvojhradí nad Vrbnem jsou spojeny s krvavým masakrem, Matěj Matela, 4. května 2020 
44. díl: Netradiční den v dějinách lázní aneb psí závody na Gräfenberku v roce 1880, Kamil Tomášek, 5. května 2020 

https://www.muzeumjesenik.cz/cz/sbirky/12-dil-treti-breznove-vzpominky-na-supikovickou-piskovnu.html
https://www.muzeumjesenik.cz/cz/sbirky/13-dil-ctvrty-tajemstvi-zpoza-dveri-satni-skrine.html
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45. díl: Přeměněné moře, Martin Hanáček, 6. května 2020 
46. díl: Zapomenutý portrét matky Johanna Rippera, Jan Petrásek, 7. května 2020 
47. díl: Ne všichni sudetští Němci hajlovali. Příběh komunisty Eduarda Zorna, Matěj Matela, 8. května 2020 
48. díl: Klony útočí aneb Tam, kde pampelišky zlaté jsou, Vojtěch Taraška, 9. května 2020 
49. díl: Přízrak zvaný Alp, noční můra původních obyvatel Jesenicka, Matěj Matela, 10. května 2020 
50. díl: Propadlina Žebračka, doklad nebezpečí poddolovaných lokalit, Pavel Žurek, 11. května 
 
Když nemůže návštěvník do muzea, musí muzeum k návštěvníkovi II. (vlna druhá) 
1. díl: Červnový hukot na Černém potoce, Martin Hanáček, 14. října 2020 
2. díl: Když obraz promluví…, Jan Petrásek, 15. října 2020 
3. díl: Z původní jesenické mytologie. Děsivý přízrak Nočního lovce, Matěj Matela, 16. října 2020 
4. díl: Výstavbu kostela v Mikulovicích nezastavila ani stoletá povodeň, Pavel Macháček, 19. října 2020 
5. díl: Když se jelení jazyk zelení, Vojtěch Taraška, 20. října 2020 
6. díl: Z muzejního depozitáře. Smrtící válečné šipky, Milan Rychlý, 21. října 2020 
7. díl: Koberstein, strážce jesenické stezky, Kamil Tomášek, 22. října 2020 
8. díl: Na klik k sousedům, Pavel Žurek, 23. října 2020 
9. díl: Bouřlivák, zachránce životů i nadčasový demokrat. Fenomén Miklós Wesselényi, Matěj Matela, 24. října 2020 
10. díl: Důl Pelnář aneb „javornická Bílina“, Martin Hanáček, 27. října 2020 
11. díl: Saxa loquuntur – historie 20. století vepsaná do kamene, Jan Petrásek, 28. října 2020 
12. díl: Les, který stále vyvolává spory, Pavel Macháček, 29. října 2020 
13. díl: Rejvíz – Skandinávie v srdci Evropy, Vojtěch Taráška, 30. října 2020 
14. díl: Vyprávění o javornických pokladech, Milan Rychlý, 2. listopadu 2020 
15. díl: Vojenská lázeňská léčebna Jeseník mezi lety 1945–1960, Kamil Tomášek, 3. listopadu 2020 
16. díl: O lidech a žule na Jesenicku I, Pavel Žurek, 4. listopadu 2020 
17. díl: „Painted by Emily Baronin von Steregen in Freiwaldau“, Jan Petrásek, 5. listopadu 2020 
18. díl: Nejen krašský křemen, Martin Hanáček, 6. listopadu 2020 
19. díl: Z Písečné až za oceán. Naplnil Franz Karl Mohr svůj americký sen?, Matěj Matela, 9. listopadu 2020 
20. díl: Tisíc a jedna noc s digitálním archivem Vlastivědného muzea Jesenicka, Markéta Kobierská, 10. listopadu 2020 
21. díl: Hořký život horských hořců, Vojtěch Taraška, 11. listopadu 2020 
22. díl: „toť pramen řeky Moravy, která se na Sněžníku prýští“, Matěj Matela, 12. listopadu 2020 
23. díl: Volby na Jesenicku v roce 1946 jako předzvěst dnů budoucích, Kamil Tomášek, 13. listopadu 2020 
24. díl: O lidech a žule na Jesenicku II, Pavel Žurek, 16. listopadu 2020 
25. díl: Představitelé disentu i pašeráci. Rychlebské hory jako místo odporu proti normalizaci, Matěj Matela, 17. listopadu 2020 
26. díl: Pestré šutry jesenického muzea, Martin Hanáček, 18. listopadu 2020 
27. díl: Jesenická „rodinná pouta“, Jan Petrásek, 19. listopadu 2020 
28. díl: Legenda o bukovské hořké, Pavel Macháček, 20. listopadu 2020 
29. díl: Orchideje na Jesenicku, Vojtěch Taraška, 23. listopadu 
30. díl: Dávná tajemství hradu Kaltenštejn odkryly archeologické výzkumy, Milan Rychlý, 24. listopadu 2020 
31. díl: Národní správa na Jesenicku jako jeden z pilířů „konečného řešení“ německé otázky, Kamil Tomášek, 25. listopadu 2020 
32. díl: O lidech a žule na Jesenicku III, Pavel Žurek, 26. listopadu 2020 
33. díl: Poezie z Priessnitzovy vyhlídky, Jan Petrásek, 27. listopadu 2020 
34. díl: Zkamenělé mušličky ze severských valounů, Martin Hanáček, 30. listopadu 2020 
35. díl: Pro pobavení: Pandemie? Pořádný průšvih!, Pavel Rušar, 1. prosince 2020 
36. díl: Zapomenutá Miroslav, Pavel Macháček, 2. prosince 2020 
37. díl: Výstava o vodě a ledu pokračuje, Martin Hanáček, Vojtěch Taraška, 3. prosince 2020 
38. díl: Nález století – meč z doby bronzové u Staré Červené Vody, Milan Rychlý, 4. prosince 2020 
39. díl: „kopyty koní listovat v kopcích“. Cesta na Praděd Ludvíka Vaculíka, Matěj Matela, 7. prosince 2020 
40. díl: Proměny a podoby muzejních expozic ve Vodní tvrzi, Jan Petrásek, 8. prosince 2020 
41. díl: Málem ztracené mokřady u Vidnavy, Vojtěch Taraška, 9. prosince 2020 
42. díl: Základní odborná škola čs. textilního průmyslu v Jeseníku (část první), Pavel Macháček, 10. prosince 2020 
43. díl: Nemoc, nebo vražda? Záhadná smrt tříčlenné rodiny na Rejvízu o Vánocích roku 1891, Matěj Matela, 11. prosince 2020 
44. díl: Floristika aneb Inventura přírodního bohatství, Vojtěch Taraška, 14. prosince 2020 
45. díl: Tichá smrt č. 2, Milan Rychlý, 15. prosince 2020 
46. díl: Heiliges Kreuz! Duchovní poezie z Křížového vrchu, Jan Petrásek, 16. prosince 2020 
47. díl: Minulost Skelné louky mezi Ramzovou a Lipovou, Pavel Rušar, 17. prosince 2020 
48. díl: Největší bludné balvany na Jesenicku, Martin Hanáček, 18. prosince 2020 
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49. díl: Tichá smrt č. 3 aneb Nejen zbraní mrtev je člověk, Vojtěch Taraška, 21. prosince 2020 
50. díl: Základní odborná škola čs. textilního průmyslu v Jeseníku (část druhá), Pavel Macháček, 22. prosince 2020 
51. díl: Adventní a vánoční čas původních jesenických Němců, Matěj Matela, 23. prosince 2020 

 
 
V rámci výzkumné činnosti se zejména odborní pracovníci věnovali v přírodovědných 
i humanitních oborech vymezenému regionu – Jesenicku a jesenickým horám v širším 
smyslu.  

Oddělení geologie pokračovalo ve výzkumu geologického a geomorfologického 
vývoje Jesenicka v kvartéru (VMJ_GEO_KV), pokračoval sběr materiálu, dokumentace, 
publikační činnost i příprava odborné monografii, jejíž vydání je plánováno na rok 2023. 
Výsledky byly publikovány v odborných i populárně naučných periodicích. Oddělení se 
podařilo publikovat i článek v časopise s impaktem. V rámci výzkumného záměru byla 
představena i výstava Bohatství vody a ledu, a to ve spolupráci s oddělením biologie. 

Oddělení biologie zajišťovalo i v průběhu roku 2020 systematické hodnocení fauny 
a flóry ve vymezeném území, biolog se věnoval floristickému průzkumu Jesenicka, zejména 
významným botanickým druhům v Hrubém Jeseníku a Rychlebských horách se zaměřením 
na antropogenní stanoviště. Obzvláštní zájem oddělení zaměřilo na Přírodní rezervaci 
Vidnavské mokřiny. Výzkumným úkolem, na němž muzeum spolupracovalo s katedrou 
botaniky Univerzity Palackého v Olomouci, byl rovněž detailnější taxonomicko-chorologický 
průzkum rodu Dactylorhiza, který pokračuje a jehož hlavní výstup se očekává v roce 2021. 
Ve spolupráci s dokumentátorem pak oddělení přispělo svými zjištěními do projektu BUTEO 
– sčítání kání lesních a rousných. Výzkumným záměrům v oddělení biologie prozatím nebyla 
přidělena signatura, a to z důvodu možných změn při očekáváném návratu bioložky Mgr. L. 
Slezákové z mateřské dovolené na konci roku 2021. 

Oddělení historie (tj. oddělení společných věd Jeseník a oddělení společenských věd 
Javorník) pozastavilo v roce 2020 pokračování výzkumného záměru Bádání v regionálních 
dějinách – Dějiny průmyslu a zemědělství na Jesenicku v 19. a 20. století (VMJ_HIS_PZ1920, 
Mgr. Pavel Rušar, Pavel Macháček, Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., Mgr. Vojtěch Pokorný, Ph.D.), 
a to z důvodu zrušení grantové příležitosti z důvodu koronavirové pandemie a s tím 
související ekonomické krize. V případě, že bude soukromá grantová možnost obnovena, 
bude obnoven i výzkumný záměr. Naopak pokračoval výzkumný záměr Vincenz Priessnitz 
v kontextu dějin vědy (VMJ_HIS_VPDFV, Mgr. Pavel Rušar). Zde došlo k propojení 
koncepce se zpracováním historiografie Vincenze Priessnitze historikem VMJ Mgr. Janem 
Petráskem, který se tak stal spoluřešitelem záměru. Výsledkem by měla být studie vydaná 
knižně k 222. výročí od narození Vinzenze Priessnitze, která bude netradičním způsobem – 
odbornou studií a esejí – doplňovat bádání o Vincenzi Priessnitzovi, a to v oborech 
historiografie a dějiny vědy. Výzkumný záměr bude dokončen a studie vydána v roce 2021. 

Na dlouhodobém výzkumném záměru týkajícím se zpracování Dějin obce Bělá 
pod Pradědem (VMJ_HIS_DoB, Mgr. Jan Petrásek, Mgr. Milan Rychlý, Pavel Macháček, Mgr. 
Božena Kaňáková, Bc. Kamil Tomášek) pokračovali pracovníci VMJ, avšak pouze do míry, 
do které to umožnila opatření vlády vzhledem k pandemii. Zejména tíživé bylo uzavření 
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archivů, a tak i možnosti nad tématem bádat. Výzkumný záměr nicméně pokročil do finální 
fáze a v průběhu roku 2021 se očekává jeho dokončení a následně i vydání knižní syntézy. 

Výzkumný záměr Sudetoněmecké dějiny na konci 19. století a v první polovině 
20. století (VMJ_HIS_SD1920) nepokračoval kvůli jiným úkolům (řešitel Mgr. Pavel Rušar 
musel kapacity kvůli nepříznivé situaci věnovat administrativním úkolům). 

V průběhu roku vznikly i nové výzkumné úkoly dočasného charakteru související 
s přípravou výstav či jiných muzejních programů. Z významných úkolů se jedná o Dějiny 
nemocniční péče na Jesenicku (Mgr. Jan Petrásek, bez signatury), Původní mytologie Jeseníků 
a podhůří (Mgr. Matěj Matela, bez signatury), Historie lesnictví Jesenicka, Zlatohorska 
a Vrbenska (Mgr. Matěj Matela, bez signatury). 

Další výzkumné aktivity menšího rozsahu byly v roce 2020 spojeny především 
s publikační činností či pro potřeby přednášek, event. dalších forem propagace (např. 
na webových stránkách muzea). 

Oddělení archeologie pokračovalo při výzkumu hospodářských objektů v Javorníku 
(VMJ_ARCH_HOPZ_JAV), namísto plánovaného odborného článku byla vytvořena tzv. 
průběžná zpráva a pro vytváření finální zprávy a článku se čeká na další průzkumy v roce 
2021. Oddělení dále zpracovávalo interní katalogy (VMJ_ARCH_PODSB) a zajišťovalo 
průběžný zjišťovací výzkum odpadních jam v Javorníku a Bílé Vodě (VMJ_ARCH_OJ_JAV). 
 

 
1.4. KONFERENCE A SEMINÁŘE 
 
V roce 2020 se uskutečnil XX. ročník tradičního svatováclavského setkání, které Vlastivědné 
muzeum Jesenicka pořádá ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jeseníku, 
Společností Vincenze Priessnitze a dalšími partnery, nově zejména Městskými kulturními 
zařízeními a v rámci zapojení nadaných žáků také s Národním pedagogickým institutem 
České republiky. Téma tohoto ročníku bylo Vody na Jesenicku.   

Hlavní části programu, tj. odborného sympozia, se zúčastnili odborníci z různých 
institucí, z univerzit, muzeí, archivů i státních podniků. Konferenci doplnil příspěvek 
nadaných žáků z T-expedice. Přehled jednotlivých příspěvků následuje:   

 
- Počátky a rozkvět lázeňství ve Zlatých Horách (Mgr. Michaela Neubauerová, SOkA 

Jeseník)  

- Povodeň v údolí Desné roku 1921 (Mgr. Michaela Kollerová, Vlastivědné muzeum 

v Šumperku)  

- Motiv vody ve výtvarném a básnickém díle Jiřího Jílka (Mgr. Kristina Lipenská, 

Vlastivědné muzeum v Šumperku) 

- Když se vodní nádrže stěhují (Ing. Jakub Matuška, Lesy České republiky, s. p.) 
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- Mlýny a pily na řece Bělé z období 1763–1941 (Mgr. Petr Slavík, Katedra geografie UP 

v Olomouci, Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., Katedra geografie UP v Olomouci) 

- Voda v původních německých pověstech Jeseníků a podhůří (Mgr. Matěj Matela, 

Vlastivědné muzeum Jesenicka) 

- Promítání dokumentárního filmu T-EXPEDICE JESENÍKY 2020  

- Nová data přirozené radioaktivity vod na Jesenicku (T-expedice; Mgr. Lukáš Abt, Mgr. 

Viktor Goliáš, Ph.D., a kolektiv, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Univerzita Karlova v 

Praze) 

- Jesenicko promrzlé, zaledněné a zaplavené (Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Vlastivědné 

muzeum Jesenicka) 

- Hydrologické extrémy a zajímavosti v oblasti Jeseníků (doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava) 

- Historie srážkoměrných pozorování a srážkové poměry v oblasti Jeseníků (Ing. Pavel 

Lipina, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava) 

- Květena přírodní rezervace Vidnavské mokřiny (Mgr. Vojtěch Taraška, Vlastivědné 

muzeum Jesenicka) 

- Podzemní vody v západní části Jeseníků – potenciální území vyhrazené pro odběr vody 

pro veřejnou potřebu (RNDr. Svatopluk Šeda, FINGEO s. r. o.) 

- Mury na svazích Červené hory jako důsledek extrémních srážek v červnu 1921 (Mgr. 

Peter Mackovčin, Ph.D., Katedra geografie UP v Olomouci, RNDr. Jan Brus, Ph.D., 

Katedra geoinformatiky UP v Olomouci) 

 
Mezi zúčastněnými nechyběla odborná i laická veřejnost a studenti základních i středních 
škol. Setkání proběhlo pod záštitou Ing. Petr Vrány, náměstka hejtmana Olomouckého kraje 
a Mgr. Bc. Zdeňky Blišťanové, starostky města Jeseník.  

Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka se rovněž uskutečnil seminář Knihovnické komise 
Asociace muzeí a galerií ČR, a to dne 1. června. VMJ bylo zastoupené knihovníkem Mgr. 
Pavlem Žurkem. Instituce se právě jeho zásluhou stala členem této komise. V říjnu loňského 
roku se knihovník zúčastnil schůzky v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, jež byla 
realizátorkou a která v rámci komise poskytuje pomoc ve vzdělávání a metodologii. Závěrem 
tohoto jednání bylo vyřčeno přání realizace následujícího jarního setkání v Jeseníku. 
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Dne 1. června se tak na Vodní tvrzi sešla společnost ve složení: Mgr. Hana Bartošová 
z Muzea umění Olomouc, Lucie Pundová z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, PhDr. Marie 
Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Irena Zárubová z Muzea Novojičínska, 
Jana Nováková a Mgr. Jan Zámečník z Muzea v Bruntále. Další členové se bohužel z důvodu 
nemoci, OČR nebo přípravy výstavy nemohli účastnit. Informační a metodologická schůzka 
probíhala z důvodu dojezdové vzdálenosti od 10. do 16. hodiny. V přátelské atmosféře 
probíhala diskuse o současných problémech, především jak si jednotlivé instituce poradily 
v průběhu krize související s nemocí covid-19. Dále bylo probíráno vedení a rozšiřování 
knihovního fondu či nutnost dalšího vzdělávání knihovníků. Součástí schůzky byla též 
exkurze do expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století, kde účastníky přivítal 
ředitel muzea Mgr. Pavel Rušar a samotné knihovny VMJ, kde knihovník poreferoval o 
úpravách, jež byly v posledních dvou letech provedeny zejména v souvislosti se stěhováním 
odborných pracovišť.  
 

 

1.5. PREZENTAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 
V rámci svatováclavského setkání byl v roce 2020 představen sborník XX. svatováclavského 
setkání v Jeseníku s názvem Voda v Jeseníkách a na Jesenicku (ISBN 978-80-87632-72-7 
Zemský archiv v Opavě / 978-80-87496-20-6 Vlastivědné muzeum Jesenicka). Svými články 
do sborníku přispěli výše jmenovaní autoři (část 1. 4.) a někteří další. Sborník co do objemu 
i počtu příspěvků dosáhl zatím nejvyšší hodnoty, což je mimo jiné i odrazem rozšiřující se sítě 
spolupracujících subjektů v Olomouckém i Moravskoslezském kraji.  

Druhým odborným sborníkem, který VMJ ve spolupráci se Státním okresním 
archivem Jeseník v roce 2020 vydalo, byl 21. svazek vlastivědného sborníku Jesenicko (ISBN 
978-80-87632-69-7 Zemský archiv v Opavě / 978-80-496-19-0 Vlastivědné muzeum 
Jesenicka). V něm publikovali odborné články autoři Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. (Lazebníci 
a lazebnice vodoléčebných lázní Gräfenberg v první polovině 19. století), Mgr. Matěj Matela 
(Sametová revoluce 1989 v Jeseníku), Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (Ledovcové jezero mezi 
Písečnou a Jeseníkem) a Bc. Štěpán Koudela (Vidnavské fojství ve středověku (1268-1472). 
Pod oddílem tzv. „Drobností“ pak publikovali také Mgr. Květoslav Growka (Poklad 
z makovice kostela Povýšení sv. Kříže v Širokém Brodě), Mgr. Ivana Kolářová (Prohřešky 
četnického strážmistra Leopolda Žídka aneb „poštovní kauza“ v Žulové), Mgr. Ondřej Kolář, 
Ph.D. (Formování a činnost státní policie na Jesenicku 1936-1938), Doc. Pavel Šopák, Ph.D. 
(Raimund Mosler v Dolním Údolí), Mgr. Michaela Neubauerová (Jesenické čarodějnické 
procesy v osobním fondu Vítězslava Zemana), Mgr. Pavel Rušar (Mrazový srub 
nad Dětřichovem), Mgr. Milan Rychlý (Kulisy Jiřího Oborného v Javorníku) a Mgr. Jan 
Petrásek (Nejstarší zobrazení Jeseníku. K novým nálezům, zjištěním a korekturám prvních 
ikonografických pramenů regionu). Kromě těchto prací byly v rámci svazku publikovány 
i krátké zprávy o činnosti VMJ a SOkA (Mgr. Pavel Rušar, Mgr. Bohumila Tinzová) a další 
články menšího rozsahu. I sborník Jesenicko dosáhl svého rekordu v počtu příspěvků 
i objemu textu.  
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Prezentace akcí muzea probíhala v rozličných médiích, například v Šumperském 
a jesenickém deníku, Lázeňských pramenech, Jesenickém týdeníku, v měsíčníku Naše město 
a prostřednictvím internetových stránek i časopisů (zejm. Jeseníky–Rychlebské hory). Velmi 
intenzivní byla prezentace zejména prostřednictvím plakátů a pozvánek na vernisáže, výstavy, 
exkurze, přednášky a další akce. Pracovníci muzea rovněž prezentovali muzeum v televizních 
či rádiových spotech či pořadech (zejména Mgr. Matěj Matela a Mgr. Pavel Rušar).  

 
 
1.6. VÝZNAMNÉ AKCE 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka pořádalo ke všem výstavám, u kterých to bylo vzhledem 
k epidemiologické situaci možné, slavnostní vernisáže. Z významných akcí se podařilo 
uskutečnit T-expedici Jeseníky 2020 (jak je pojednání v kapitole 1.3) a XX. svatováclavské 
setkání (o něm částečně již kapitola 1.4.).  

XX. svatováclavské setkání s odborným sympoziem na téma jesenických vod, 
komentovanou prohlídkou tematicky příslušné výstavy ve Vodní tvrzi (Bohatství vody a ledu), 
pietním aktem k připomenutí násilné integrace řádových sester z doby vlády komunistické 
strany a rovněž slavnostním koncertem ke Dni české státnosti je na Jesenicku již tradiční akcí. 
Hlavní části, tj. sympozia, se však zúčastnilo pouze 60 osob, což lze přičíst zejména obavám 
seniorů o své zdraví v době pandemie covidu-19. 
 

 

1.7. PERSONÁLNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
V roce 2020 nedošlo k žádným zásadním personálním změnám. Instituce zaměstnává 
12 zaměstnanců a splňuje limit závazného ukazatele průměrný přepočtený stav zaměstnanců, 
který dosáhl hodnoty 11,79.  

Ředitelem zůstal Mgr. Pavel Rušar, zástupkyní ředitele Mgr. et Bc. Markéta Kobierská 
a ekonomickou agendu dále spravovala Ing. Gabriela Krásná. Průměrný plat zaměstnanců 
v organizaci činil 30.498,- Kč. 

Instituce se člení na sekretariát, průvodce, výtvarníka, technický úsek a úsek 
odborných pracovišť. Externě se zajišťuje ekonomika, úklid, účetnictví, mzdy a personalistika, 
IT služby a právní poradenství. 

V reakci na dopad pandemie podniklo VMJ řadu úsporných opatření. Díky nim a díky 
velké návštěvnostní v hlavní sezóně se podařilo i v krizovém roce udržet kladný hospodářský 
výsledek. VMJ hospodařilo se ziskem 5.519,- Kč. Po odečtení transferového podílu se jedná o 
konečný zisk 1.244,- Kč. Je nutné zdůraznit, že ačkoliv byl částečně naplněn i rezervní fond, 
zůstává problematickým dlouhodobě vyčerpaný fond oprav a investic. Při finančních 
možnostech organizace je každý neočekávaný výdaj na opravu např. stálých expozic nebo 
nemovitého majetku velkým zásahem do rozpočtu.  
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Nezanedbatelným dílem přispěli do rozpočtu organizace místní donátoři a sponzoři 
(viz část „Spolupráce“). 

Rozpočet na rok 2021 se plánuje jako vyrovnaný.  
Z hlediska majetkoprávních záležitostí se ukazuje největším problémem nedořešení 

soudního sporu mezi Arcibiskupstvím Olomouckým a Lesy ČR o budovu Vodní tvrze. Soudní 
spor by však mohl být v průběhu roku 2021 konečně ukončen.  

 
 

1.8. SPOLUPRÁCE 
 
V roce 2020 VMJ navázalo na existující vazby a také podpořilo vznik vazeb nových. 
V přípravě svatováclavského setkání a vydávání sborníků odborných prací VMJ 
spolupracovalo zejména se Státním okresním archivem Jeseník a Společností Vincenze 
Priessnitze, také s Městskými kulturními zařízeními Jeseník, a dále obcemi Písečná, Bělá pod 
Pradědem, městy Jeseník, Vidnava, Zlaté Hory a dalšími. V rámci výstavní činnosti pak 
zejména např. s Městským kulturním střediskem v Javorníku, Javornickou dělostřeleckou 
gardou, Slezským zemským muzeem v Opavě, Šermířským spolkem Jeseník, Priessnitzovými 
léčebnými lázněmi, vlastivědnými muzei v Šumperku i Bruntále, zámkem Jánský vrch 
(Národní památkový ústav). Samozřejmostí byla spolupráce a úzká kooperace se zřizovatelem 
– Olomouckým krajem. 
 V rámci spolupráce na T-expedici se rozšířila spolupráce o mnoho partnerů, muzeum 
na akci intenzivně spolupracuje s místními základními školami (zejména se ZŠ Česká Ves, ZŠ 
Jeseník, ZŠ Javorník, Střední průmyslovou školou Jeseník a Gymnáziem Jeseník), dále se 
Střediskem volného času DUHA. Významnou je v rámci T-expedice spolupráce s Národním 
pedagogickým institutem ČR, programem TALNET, Pevností poznání Univerzity Palackého 
v Olomouci, městem Jeseník a Městskými kulturními zařízeními Jeseník. T-expedice se 
v tomto smyslu ukazuje nikoliv pouze jako vzdělávací a badatelský projekt, ale také jako 
projekt podporující regionální rozvoj a navazování funkčních regionálních vazeb. Přehled 
funkčních vazeb vytvářených při T-expedici zobrazuje následující korelační matice, v níž 
řádky popisující orientovanou interakci (odchozí) a sloupce orientovanou interakci 
(příchozí). Hodnota 0 udává, že k interakci nedochází, hodnota 1 udává, že dochází 
k jednomu typu interakce, hodnota 2 udává, že dochází k alespoň dvěma typům interakce. 
Písmenná označení A/N pak udávají, zda-li uvnitř instituce dochází k interakcím mezi 
vnitřními členy (ano/ne).  
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 VMJ NPI OK JES SEN ZŠ SŠ GYM MKZ SOK PPP SVČ 

VMJ A 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

NPI 2 A 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 

OK 2 1 N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

JES 1 1 0 N 1 1 1 1 0 0 0 1 

SEN 1 1 1 1 N 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ 2 0 0 1 0 A 1 1 0 1 1 0 

SŠ 2 1 1 1 0 1 A 1 0 1 1 0 

GYM 2 1 1 1 0 1 1 A 0 1 1 0 

MKZ 1 0 0 1 1 0 0 0 N 0 0 0 

SOK 1 0 0 1 0 1 1 1 0 N 0 0 

PPP 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 N 1 

SVČ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 

(VMJ – Vlastivědné muzeum Jesenicka; NPI – Národní pedagogický institut ČR; OK – Olomoucký kraj; JES – město Jeseník; 
SEN – Senátor za příslušný obvod; ZŠ – Základní škola; SŠ – střední škola; GYM – gymnázium; MKZ – Městská kulturní 

zařízení Jeseník; SOK – Státní okresní archiv Jeseník; PPP – Pedagogicko-psychologická poradna v Jeseníku; SVČ – Středisko 
volného času DUHA Jeseník) 

 
Matici lze zjednodušeně interpretovat tak, že v regionu dochází ke vzniku mnoha funkčních 
vazeb (interakcí, spoluprací) mezi institucemi i uvnitř institucí.  

V rámci činnosti VMJ proběhla rovněž spolupráce s médii, zejména pak tištěnými, 
nejčastěji proběhla spolupráce formou informačních článků či publikací jiných upoutávek 
k výstavám, exkurzím, přednáškám a dalším akcím. Mezi média patřili zejména Český rozhlas 
Olomouc, Šumperský a jesenický deník, Jesenický týdeník, Rádio Haná a další.   

Mezi donátory, sponzory a podporovatele patřily v roce 2020 mimo jiné společnosti 
Naturfyt Bio, Fenix, Řetězárna Česká Ves, Archiline Jeseník, dále obec Bělá pod Pradědem, 
Bernartice a město Jeseník. Formou dotací či jiných příspěvků na konkrétní akce finančně 
přispělo kromě Olomouckého kraje také Ministerstvo kultury ČR či Zemský archiv v Opavě. 

 
 

1.9. STAVEBNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST, ZPRÁVA O KONTROLÁCH 
 
Provozní činnost probíhá standardně v prostorách Vodní tvrze, odborných pracovišť 
na Beskydské ulici, domu Vincenze Priessnitze v Jeseníku–Lázních a v depozitářích 
v Javorníku. Při realizaci provozní činnosti v roce 2020 nevznikly problémy. Ve stanovených 
termínech probíhají revize zařízení uvnitř objektů i na objektech samotných.  
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Objekt kulturní památky Vodní tvrze je opečováván pravidelným sečením trávy v létě, 
odklízením sněhu v zimě, odklízením větví, kamení, listí a další drobnou údržbou, což 
koresponduje se zněním nájemní smlouvy za symbolické nájemné. Závažnější opravy jsou 
řešeny s majitelem i zřizovatelem vždy individuálně.  
 Vedení VMJ se i v roce 2020 zabývalo problémy se statikou Vodní tvrze. Existující 
rozpor mezi náhledem památkářů a statiků vybraných odborem investic mělo vyřešit 
zpracování třetího posudku městem Jeseník (Odborem stavebního úřadu a územního 
plánování) a vynesení závazného rozhodnutí. Výsledná studie se nepřiklonila zcela ani 
k jednomu pohledu, stanovisko Odboru stavebního úřadu proto bylo určitým kompromisem. 
Odbor investic zřizovatele stanovisko zkoumá a navrhne další postup. 

Z významných oprav a investic roku 2020 je třeba jmenovat např. rekonstrukci 
expozice Spirála času Země, dokončení projektové dokumentace k rekonstrukci toalet či 
pokládku dlažby v administrativních prostorech a přilehlé chodbě.  

V instituci v roce 2020 nebyly provedeny žádné vnější kontroly.  
 
 

1.10. VÝRAZNÁ POZITIVA A VÝRAZNÁ NEGATIVA 
 
V současnosti lze hovořit o dvou významných pozitivech instituce, která převyšují další 
pozitiva a komparativní výhody. V první řadě jde o sídlo – Vodní tvrz je kulturní dominantou 
města i regionu a významným pilířem cestovního ruchu v oblasti jesenických hor. Nabízí dvě 
velmi moderní a multimediální expozice a třetí takovou plánuje. Druhým významným 
pozitivem je reflexe muzea nikoliv pouze jako paměťové a kulturní instituce, ale také instituce 
vzdělávací. Tuto reflexi poskytují učitelé, rodiče i žáci a na druhé straně pak senioři. Spojení 
tradičních vzdělávacích forem (přednášky, exkurze) s moderními programy v oblasti 
vzdělávání (T-expedice, T-praxe) vytváří silný potenciál působení na obyvatelstvo v regionu. 

Mezi další pozitiva patří mimo jiné stabilní personální situace ve VMJ, zlepšené 
podmínky pro výzkum a správu sbírek v nových prostorách, vyrovnané hospodaření či široká 
a stále se rozrůstající síť spolupracujících subjektů. Zdůraznit lze i orientaci na inovace, kdy 
kromě vzdělávacích programů a multimediálních interaktivních expozic lze zmínit i 
partnerství se Střední průmyslovou školou Jeseník, přičemž obě instituce se v problémové 
pandemické době postaraly např. o doručení muzejních sborníků, časopisů, ale i dalších dárků 
seniorům do Centra sociálních služeb Jeseník, a to bezkontaktně prostřednictvím robotů, 
dronů a jiných dálkově řízených modulů. Kromě samotné bezpečnosti předání z hlediska 
možnosti přenosu viru došlo i k pobavení seniorů v této těžké době.  
 Výrazným negativem je to, že hlavní sídlo muzea – Vodní tvrz – je součástí soudního 
sporu mezi Lesy ČR, současným vlastníkem, a Arcibiskupstvím Olomouckým, které majetek 
požaduje k vydání v rámci restitucí. S tím jsou spjatá určitá omezení při investicích, opravách 
atd. A rovněž druhé výrazné negativum je spjaté s budovou – Vodní tvrz nemá dořešené 
statické problémy a vzhledem k nedohodě mezi statiky a památkáři se protahuje vytváření 
návrhu řešení. 
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Za nejvýznamnější negativum lze však samozřejmě považovat i pandemickou situaci. Ta 
v roce 2020 bohužel způsobila citelnou ztrátu muzeu, když se kvůli ní neuskutečnila např. 
prestižní výstava v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR v Praze. Výstavu připravilo 
Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Policií ČR, výstava měla pojednávat o 
spolupráci obou institucí v oblasti osvěty, vzdělávání i výstavnictví. Zrušení výstavy bylo 
pracovníky akceptováno jen stěží, neboť šlo i o jistou formu „odměny“ při prezentaci instituce 
v takto slavnostních prostorách českého státu.  
 
 

1.11. ZÁVĚR 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka prošlo v roce 2020 krizovým obdobím. Uzávěra kulturních 
institucí a omezení tržeb tvrdě dopadla na chod organizace a zlepšení nelze očekávat, dokud 
nebude epidemická situace lepší. Na druhou stranu instituce zareagovala pružně na nové 
problémy, přijala úsporná opatření, stabilizovala výdajovou stránku a zabránila propadu do 
ztráty. Z oblasti prezentační přesunula kapacity směrem do výzkumu a prezentace 
v kyberprostoru, čehož dopady se plně projeví až v roce 2021. Lze konstatovat, že v roce 2020 
plnila instituce všechny své funkce, byť některé v omezeném rozsahu. Instituce pečovala o 
sbírky, rozšiřovala je, prezentovala prostřednictvím výstav a muzejních programů, prováděla 
výzkumnou i vzdělávací činnost a v rámci pořadatelské kulturní činnosti zorganizovala dvě 
významné akce na Jesenicku. V adekvátní míře byly rovněž naplňovány muzejní standardy. 
Instituce je výraznou a oblíbenou komponentou kulturního života na Jesenicku.  
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2. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICKA V ROCE 2020: 

TABULKOVÁ ČÁST 

 
Tabulková část výroční zprávy obsahuje statistické údaje o činnosti Vlastivědného muzea 
Jesenicka v roce 2020. Přehledná forma tabulek a komentářů slouží k rychlé orientaci. 
 
 

 2.1. SBÍRKY 
 
2.1.1. Akvizice 

 
2.1.1. Souhrnná tabulka akviziční činnosti 
za rok 2020 přírůstkových čísel kusů náklady v Kč 

            

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 7 554              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 35 478              

c. soubory od sběratelů 2 28 3.500 Kč             

d. volné nákupy 17 86 117.760 Kč             

e. dary 2 7              

f. převody 0 0              

Celkem 63 1.153 121.260 Kč 

 
 
2.1.1.1. Oddělení biologie 
 
V únoru 2020 obsadil pozici správce botanické a zoologické podsbírky Mgr. Vojtěch Taraška.  
Obě jím spravované podsbírky zaznamenaly v roce 2020 přírůstky: v botanické podsbírce 
přibylo 96 nových inventárních čísel (nejčastěji herbářové položky z vlastního sběru), 
zoologická podsbírka se rozrostla pouze o jeden předmět (lastura Anodonta anatina). 
Převážně z darů se navíc podařilo získat několik kadáverů obratlovců, které byly prozatím 
zakonzervovány a do budoucna se počítá s jejich preparací a následným zapsáním do sbírky. 
V souvislosti s výzkumnými úkoly bylo do botanické podsbírky zapsáno 90 předmětů, z toho 
88 do fondu herbářových položek cévnatých rostlin a 2 do fondu bryologie. Jedná se 
o herbářové položky rostlin získaných během realizace floristického výzkumu Jesenicka. 

Vlastní sbírkovou činností byl získán jeden předmět (lastura Anodonta anatina) 
do podsbírky zoologické. 

Botanická podsbírka, fond herbářových položek cévnatých rostlin, byla doplněna 
o 6 sbírkových předmětů, které daroval jesenický botanik Martin Dýma. 

Přírůstky v obou podsbírkách jsou oproti původnímu předpokladu nižší, neboť v roce 
2020 z důvodu protiepidemických opatření zasedla PSSČ pouze v jarním termínu. 
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2.1.1.1. Tabulka akviziční činnosti 
 – oddělení biologie přírůstkových čísel kusů náklady v Kč 

            

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 2 90              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 1 1              

c. soubory od sběratelů 0 0               

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 1 6              

f. převody 0 0              

Celkem 4 97 0 Kč 

 
 
2.1.1.2. Oddělení geologie 
 
Sbírkotvorná činnost sledovala dlouhodobý výzkumný záměr oddělení geologie. Byl prováděn 
systematický sběr eolizovaných klastů. Pokračoval již roku 2019 započatý soustavný sběr 
eratického materiálu z glacifluviálních sedimentů lokality Kolnovice, v menší míře bylo 
sbíráno i na povrchových výchozech ledovcových uloženin na Žulovsku.  

V rámci výzkumných úkolů byly získány hrance a jiné eolizované klasty z předpolí 
Rychlebských hor (274 ks), nábrusy eratik z Jesenicka a ojediněle Osoblažska (108 ks), 
rýhované klasty z ledovcových sedimentů Jesenicka a ojediněle Osoblažska (37 ks), ostatní 
eratika (různé fenoskandické horniny, silicifikovaná dřeva, bludné balvany, pískovce 
s mechanoglyfy a bioglyfy, pazourky se zkamenělinami, 42 ks) a jílovito-siltové intraklasty 
(„obrněné závalky“) a cementované polohy z glacifluviálních sedimentů lokality Polský kopec 
u Vidnavy (3 ks). 
 
2.1.1.2. Tabulka akviziční činnosti 
 – oddělení geogie přírůstkových čísel kusů náklady v Kč 

            

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 5 464              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 0 0              

c. soubory od sběratelů 0 0               

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 0 0              

f. převody 0 0              

Celkem 5 464 0 Kč 

  

 
2.1.1.3. Oddělení společenských věd Jeseník 
 
V roce 2020 byla podsbírka historie VMJ rozšířena dle koncepce sbírkotvorné činnosti. 
Celkem bylo zapsáno 219 předmětů, což představuje 38 přírůstkových čísel. 
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V roce 2020 nedošlo k akvizicím na základě výzkumných úkolů, zejména z důvodů 
přerušení hlavního výzkumného úkolu v podobě přípravy výstavy.  

Z významných souborů zmiňme medaile a vyznamenání Čs. červeného kříže a Čs. 
svazu žen od K. Growky (28 kusů předmětů, tj. 2 přír. č.). 

Koupí byl získáno celkem 86 předmětů (tj. 17 př. čísel a 58 inv. č.) v celkové hodnotě 
117.760 Kč. Jednalo se o plastiku Ježíše Krista z dílny rodiny Kutzerů z Horního Údolí, dále 
soubory pohlednic, turistických štítků na hůl, medailí a regionálních archiválií. Mezi dalšími 
jmenujme soubor 4 ks taxodermických reliéfních obrazů, reprodukci litografie lázní 
Gräfenberg, akvarel Jeseníků aj. 

Darem byla do podsbírky historie získána část opukového reliéfu z Petrových kamenů 
od Karla Švédy. 

Během roku 2020 nebyly do historické podsbírky VMJ převedeny žádné předměty. 
 
2.1.1.3. Tabulka akviziční činnosti  
– odd. spol. věd (Jeseník) přírůstkových čísel kusů náklady v Kč 

            

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 0 0              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 17 103              

c. soubory od sběratelů 2 28 3.500 Kč             

d. volné nákupy 17 86 117.760 Kč             

e. dary 1 1              

f. převody 0 0              

Celkem 37 218 121.260 Kč 

 
 
2.1.1.4. Oddělení archeologie 

 
V roce 2020 byla podsbírka archeologická rozšířena z vlastní systematické sbírkové činnosti 
o 4 přírůstková čísla, což představuje 83 inv. čísel, resp. 110 ks předmětů. 

 
2.1.1.4. Tabulka akviziční činnosti  
– oddělení archeologie přírůstkových čísel kusů náklady v Kč 

            

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 0 0              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 4 110              

c. soubory od sběratelů 0 0               

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 0 0              

f. převody 0 0              

Celkem 4 110 0 Kč 
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2.1.1.5. Oddělení společenských věd Javorník 
 
Do sbírek VMJ historické podsbírky Javorník přibylo za rok 2020 celkem 264 historických 
předmětů (tj. 13 přír. č.). Relativně nízký počet akvizic byl způsoben zrušením podzimní 
komise PSSČ vynuceným globální pandemií.  Mezi významnými akvizicemi roku 2020 vyniká 
vyhláška Jízdní a chodební řád města Javorník ze 20. let 20. století z půdy fary v Javorníku 
nebo soubor fotografií z 1. světové války.  
 
2.1.1.5. Tabulka akviziční činnosti  
– odd. spol. věd (Javorník) přírůstkových čísel kusů náklady v Kč 

            

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 0 0              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 13 264              

c. soubory od sběratelů 0 0               

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 0 0              

f. převody 0 0              

Celkem 13 264 0 Kč 

 
                

2.1.2 Inventarizace sbírek 
 
V roce 2020 probíhala řádná inventarizace sbírek dle desetiletého plánu. Složení 
inventarizační komise bylo ustanoveno ředitelem VMJ příkazem ředitele č. 6/2020 Provedení 
inventarizace ze dne 7. prosince 2020.  

Sbírka původního Okresního muzea v Jeseníku (MJE/002-04-30/107002) byla v rámci 
řádné inventarizace dle desetiletého plánu zinventarizována ze 13 %, což představuje revizi 
3.702 evidenčních čísel zapsaných v CES. 

Sbírka původního Městského muzea v Javorníku (MJA/002-04-30/108002) byla 
v rámci řádné inventarizace dle desetiletého plánu zinventarizována z 10,15 %, což 
představuje revizi 825 evidenčních čísel, resp. 1.780 kusů sb. předmětů. 

Během řádné inventarizace nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Sbírkové předměty 
byly v rámci stěhování revidované předměty byly bez závad dohledány na místě obvyklého 
uložení. Inventarizační komisí bylo konstatováno, že byla splněna zákonná podmínka 
zrevidovat minimálně 5 % sbírky.  

 
 

2.1.2.1. Oddělení biologie 
 
V rámci řádné inventarizace za rok 2020 dle desetiletého plánu bylo zinventarizováno 
258 inventárních čísel (15,2 %) v podsbírce botanické a 417 inventárních čísel (11,0 %) 
v podsbírce zoologické, a to včetně nových přírůstků za rok 2020 v počtu 97 kusů. V průběhu 
inventarizace byl ověřován fyzický stav sbírkových předmětů, jejich lokace a zápis 
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v elektronické evidenci DEMUS (moduly Katalog, Botanika). Inventura byla vyznačena 
v kartách systematické evidence a v databázi DEMUS.  
 

 
2.1.2.2.  Oddělení geologie 
 
Ke dni 31. 12. 2020 bylo v geologické podsbírce evidováno 4.694 inventárních čísel. V roce 
2020 bylo revidováno 484 inventárních čísel, tj. 10,31 % geologické podsbírky. Revize se týkala 
fondu hornin a minerálů žulovského masivu. Všechna přírůstková čísla byla v pořádku. 
 
2.1.2.3. Oddělení společenských věd (Jeseník) 
 
Do revize roku 2020 byly zahrnuty především předměty z fondů fotografie, které v průběhu 
roku prošly digitalizací a které zároveň nebyly řádně zinventarizovány v předchozím 
desetiletém cyklu v důsledku provedení mimořádné revize v roce 2019 v rámci stěhování 
depozitářů. V menší míře byly zinventarizovány sbírkové předměty z fondu výtvarné kultury, 
které rovněž postrádaly řádnou revizi v přechozím cyklu. Zhruba dvě třetiny těchto předmětů 
prošly důkladnou inventarizací zahrnující zkontrolování a v mnoha případech přepsání 
informací z kartové evidence, nové zařazení v rámci nově vytvořené katalogizace a dopsání 
(či upravení) dalších informací dle nových standardů evidence. Dále byly revidovány všechny 
nové přírůstky do historické podsbírky za rok 2020. 

Celkem bylo revidováno 1.067 záznamů sbírkových předmětů, což je cca 10,8 % všech 
zapsaných položek historické podsbírky VMJ. 
 
 
2.1.2.4. Oddělení archeologie 
 
V roce 2020 byla provedena řádná inventarizace archeologické podsbírky Sbírky původního 
Okresního muzea v Jeseníku dle desetiletého plánu. Součástí řádné inventury byly sbírkové 
předměty uložené v boxech R1/A1 až R1/A5.  

Celkem bylo v rámci inventury v roce 2020 zinventarizováno 1.476 záznamů 
o 2.379 kusů sb. předmětů, což představuje 17,61 % archeologické podsbírky Sbírky 
původního Okresního muzea v Jeseníku. 
 
 
2.1.2.5. Oddělení společenských věd (Javorník) 
 
V roce 2020 byla provedena řádná inventarizace Sbírka původního Městského muzea 
v Javorníku dle desetiletého plánu. Součástí řádné inventury byly sbírkové předměty uložené 
v boxech R1/A1 až R1/A5. Během inventarizací byly zrevidovány rovněž nově získané akvizice 
v počtu 518 kusů (resp. 343 záznamů). 
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Celkem bylo v rámci inventury v roce 2020 zinventarizováno 825 záznamů 
o 1.780 kusech sb. předmětů, což představuje 10,15 % Sbírky původního Městského muzea 
v Javorníku. 
 
 
2.1.3. Restaurovaní a konzervace 
            
2.1.3. Restaurování a konzervace celkem ks z toho externě 
2.1.3.1. základní ošetření 1.153 0 

2.1.3.2. dezinfekce 3.787 3.787 

2.1.3.3. zásadní ošetření  3 3 
   z toho:   

   2.1.3.3.1 konzervování 0 0 
   2.1.3.3.2. rekonzervování 2 2 
   2.1.3.3.3 restaurování 1 1 
   2.1.3.3.4. preparace 0 0 
   2.1.3.3.5 repreparace 0 0 

Celkem všech 4.943 3.790 

            
 
2.1.3.1. Oddělení biologie 
 
V dubnu roku 2020 bylo provedeno insekticidní ošetření biologického depozitáře 
(„plynování“) s použitím tří dýmovnic a bariérového postřiku EC. V předchozích letech tento 
preventivní zásah nebyl realizován, čímž došlo k závažnému ohrožení sbírkových předmětů. 
V roce 2020 proběhlo ošetření z finančních důvodů pouze jednou (standard je 2x ročně). 
V biologickém depozitáři jsou rovněž trvale umístěny jedové nástrahy proti hmyzím 
škůdcům. 

Nově byl za dotace MK ČR zakoupen pultový mrazák, který je využíván k mrazovému 
ošetření rostlinného materiálu. Tímto způsobem jsou ošetřovány především nově získané 
herbářové položky, nebo sbírkové předměty, které byly delší dobu mimo depozitář. Cílem je 
zamezit zavlečení hmyzích škůdců do depozitáře. 

Náročná restaurování, externí preparace či repreparace nebyly v roce 2020 za oddělení 
biologie prováděny 
 
 
2.1.3.2. Oddělení geologie 
 
V rámci podsbírky geologie bylo v roce 2020 provedeno pouze základnímu ošetření akvizic. 
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2.1.3.3. Oddělení společenských věd (Jeseník) 
 
V rámci inventarizací a postupnému novému ukládání v rámci dokončování stěhování 
z předchozího období probíhalo postupné základní očištění předmětů, nový způsob uložení, 
zabalení do ochranných obalů apod. respektujících zásady preventivní konzervace. 

K odbornému rekonzervování předmětů došlo u dveřního zámku (HJE 5992) 
a jezdeckého šišaku (HJE 6594) prostřednictvím Jaroslava Křížka. 

Došlo rovněž k restaurátorskému zásahu na obraze Dáma v modrém (HJE 5872). 
Zhotovitelem byla Mgr. art Veronika Kopecká 
 
 
2.1.3.4. Oddělení archeologie 
 
V rámci podsbírky archeologie byla v roce 2020 provedena pouze základní konzervace 
u nových i dříve nabytých předmětů. V rozsáhlé míře probíhalo mytí a následném sušení 
nalezených keramických zlomků.  
 
 
2.1.3.5. Oddělení společenských věd (Javorník) 
 
V roce 2020 byla provedena základní konzervace jak u nově zapsaných dřevěných předmětů, 
tak i předmětů uložených v depozitářích za použití základních přípravků proti dřevokaznému 
hmyzu a plísním (Lignofix I-profi aj.). 
 
 
 
2.1.4. Práce se sbírkami 
 
Práce se sbírkami tvoří podstatnou část veškeré pracovní doby odborných pracovníků (práce 
s exponáty při výstavách, inventura, digitalizace, badatelské návštěvy a sledování 
depozitárního režimu, příp. úklid). Součástí práce se sbírkami je také souběžná administrativa. 
  
 

2.1.4.1. Dotační tituly 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka podalo v roce 2020 žádost o přidělení dotace ve dvou 
programech vyhlášených Ministerstvem kultury ČR. 

a) Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo účelové finanční prostředky ve výši 31.000,-Kč 
v rámci programu ISO II/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
prostředí, na nákup souboru 49 ks entomologických krabic, jednostranně hlazeného 
hedvábného papíru bez alkalické rezervy na roli (pH neutrální, 500 bm) a truhlicového 
mrazáku. V kapitole Náročné restaurování, konzervace a preparování bylo realizováno 
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restaurování díla Anonym, Dáma v modrém – Josefína Weissová, inv. č. H 5872. V 
rámci dotační akce se podařilo dosáhnout všech plánovaných cílů a poskytnuté 
finanční prostředky byly vyúčtovány v řádném termínu. 

b) Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo účelové finanční prostředky ve výši 56.000 Kč 
v rámci programu ISO/C II. – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného 
významu na nákup plastiky ležícího Krista sign. Raimundem a Rafaelem Kutzerem. 
Akvizice byla realizována na základě kupní smlouvy ze dne 20. listopadu 2020 a byla 
zapsána do přírůstkové knihy historické podsbírky sbírky s ev. číslem MJE/002-04-
30/107002 pod přírůstkovými číslem 27/2020 (inv. č. H/JE 18.277). Poskytnuté 
finanční prostředky byly vyúčtovány v řádném termínu. 
 

 
2.1.4.2. Centrální evidence sbírek 

           
2.1.4.2. Centrální evidence sbírek evidenčních čísel 
2.1.4.2.1. zařazení do sbírky 613 
2.1.4.2.2. vyřazení ze sbírky 0 

 
  

2.1.4.3. Nájmy, výpůjčky a zápůjčky  
 
2.1.4.3. Nájmy a výpůjčky  
k 31. 12. 2020 ks z toho zahraničí 

2.1.4.3.1. nájem 0 0 
2.1.4.3.2. výpůjčky 104 0 
2.1.4.3.3. zápůjčky 844 0 

 
 
 
2.1.5. Depozitáře 
 
V roce 2020 docházelo k systematickému ukládání sbírkových předmětů v nových 
depozitářích na ul. Beskydská 1301/2, Jeseník. V tomto roce byl také definitivně ukončen 
přesun sbírkových předmětů z nevyhovujících prostor v historické budově Vodní tvrze.  
 

2.1.5.1. Depozitáře Vlastivědného muzea Jesenicka v r. 2020 
 
2.1.5.1 Depozitáře: celkový přehled počet / plocha 
2.1.5.1.1. nové 0 / 0 m 
2.1.5.1.2. adaptované 8 / 466,1 m 

2.1.5.1. celkem 8 / 466,1 m 

2.1.5.1.3. z toho zabezpečení 6 x EZS, 7x EPS 
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2.1.5.2. Depozitáře na ul. Beskydská, Jeseník  
 

2.1.5.2 Depozitáře na ul. Beskydská, Jeseník plocha EPS* EZS  

depozitář archeologie  45,79 1 1 

depozitář geologie  44,29 1 1 

depozitář biologie  45,35 1 0 

depozitář historie I 44,31 1 1 

depozitář historie II 104,83 1 1 

depozitář historie III 71,88 1 1 

depozitář javornické sbírky I 76,48 1 1 

 432,93 m2 7 6 
* Termínem EPS jsou v podmínkách VMJ rozuměna požární čidla napojená na PCO (jsou nedílnou součástí EZS). 

 
 

2.1.5.3. Depozitáře na ul. Lidická, Javorník  
 

2.1.5.9 Depozitáře na ul. Lidická, Javorník plocha EPS EZS  

depozitář javornické sbírky I 33,17 0 0 

 33,17 m2 0 0 
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2.2. ROZBOR ČINNOSTI ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2020 
 
2.2.1. Přírůstky za rok 2020 dle oddělení 
 
2.2.1. Přírůstky ke dni 31. 12. 2020 počet přírůst. č. počet invent. č. počet kusů  

2.2.1.1. oddělení archeologie  4 83 110 

2.2.1.2. oddělení biologie  4 97 97 

2.2.1.3. oddělení geologie  5 464 464 

2.2.1.4. oddělení společenských věd (Javorník) 13 211 264 

2.2.1.5. oddělení společenských věd (Jeseník)  37 92 218 

 63 947 1.153 

 
 
2.2.2. Digitalizace fondů VMJ 
 
Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka probíhá digitalizace sbírkových předmětů ve dvou 
režimech, a to systematická digitalizace vedená oddělením digitalizace (jeden pracovník se 
souběhem funkcí, úvazek na digitalizaci 0,2), jehož výstupy jsou určeny pro veřejnou 
publikaci (zejména prostřednictvím portálu eSbírky), a průběžná digitalizace v gesci kurátorů 
jednotlivých podsbírek, která slouží k interním účelům jednotlivých oddělení. 

Systematická digitalizace sbírkových předmětů ve správě VMJ probíhá nepřetržitě 
od roku 2018, přičemž prioritou byla pro období 2018 až 2021 stanovena práce na digitalizaci 
dvojrozměrných předmětů, a to vzhledem ke skutečnosti, že VMJ má k dispozici adekvátní 
pracovní nástroj (skener EPSON Expression 12000XL s transparenční jednotkou). V rámci 
systematické digitalizace dvojrozměrných předmětů jsou zpracovávány archiválie, grafiky, 
tisky, fotografie, negativy, diapozitivy, mapy, plány či jiné víceméně ploché předměty 
(medaile, psí známky, menší výtvarná díla aj.), a to až do rozměru formátu A3.  
 
 

2.2.2.1. Systematická digitalizace: činnost odd. digitalizace 
 
V roce 2020 probíhala v úzké návaznosti na předchozí období digitalizace dvojrozměrných 
předmětů. Oproti předcházejícímu období však došlo k výraznému nárůstu počtu 
zpracovaných položek, a to na 258,17 % dlouhodobého průměru na celkový počet 3.311 ev. 
čísel, resp. 5.396 digitalizovaných obrazů. 

V roce 2020 došlo k výraznému meziročnímu nárůstu položek získaných od externích 
subjektů, resp. soukromých vlastníků sběratelských souborů s regionální tematikou. Naopak 
archiválie ve správě SOkA Jeseník nebyly v tomto období zpracovány. 

Charakter zpracovaného materiálu úzce souvisel s plánovanými výstavními aktivitami 
VMJ, zejména pak s přípravou výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník, v níž má oddělení digitalizace 
svůj podíl, a také vytvářením obsahové části nové expozice V. Priessnitze v Jeseníku-lázních. 
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Mezi nejvýznamnější zpracované soubory, jejichž vlastníkem je externí subjekt, patřila 
rozsáhlá sbírka pohlednic a jiného obrazového materiálu jesenického sběratele a badatele 
Lukáše Abta, který své materiály laskavě nabídnul VMJ k digitalizaci. Tento jediný soubor pak 
představuje 1.495 položek, resp. 2.882 obrazových záznamů a obsahuje zejména cenné 
místopisné pohlednice Jesenicka a širšího okolí především z 1. poloviny 20. století s důrazem 
na místopis jesenických lázní a pramenů.  

 
2.2.2.1. Digitalizace v roce 2020 
dle správců / vlastníků evidenčních čísel položek celkem 

soukromí vlastníci 1.674 3.144 

Vlastivědné muzeum Jesenicka  1.637 2.252 
   z toho:   

   oddělení spol. věd Jeseník 1.505 2.035 

        z toho:   

        sbírkové předměty 1.430 1.959 

        předměty pomocné evidence 75 76 
   oddělení spol. věd Javorník 132 217 
        z toho:   
        sbírkové předměty 126 211 
        předměty pomocné evidence 6 6 
   oddělení biologie 0 0 
   oddělení geologie 0 0 
   oddělení archeologie 0 0 

Celkem všech 3.311 5.396 

 
 

2.2.2.2. Digitalizace sbírek VMJ 
 
V roce 2020 došlo k výraznému nárůstu počtu zdigitalizovaných sbírkových předmětů, a to 
meziročně o více než 600 % na 1.556 zpracovaných sbírkových předmětů, což představuje 
2.095 kusů obrazových záznamů. Doposud zpracované předměty představují k 31. 12. 2020 
cca 4 % ze spravovaných sbírek. 
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2.2.2.2.1. Systematická digitalizace sbírek 
VMJ za rok 2020 evidenčních čísel položek celkem 

Digitalizace v roce 2018 361 534 

   z toho:   

   jesenická sbírka 32 36 

   javornická sbírka 329 498 

Digitalizace v roce 2019 108 144 
   z toho:   

   jesenická sbírka 84 100 
   javornická sbírka 24 44 
Digitalizace v roce 2020 1.556 2.170 
   z toho:   
   jesenická sbírka 1.430 1.959 
   javornická sbírka 126 211 

Celkem všech 2.025 2.848 

jesenická sbírka 1.546 2.095 

javornická sbírka 479 753 
 
Sbírkové předměty digitalizované v roce 2020 pocházely nejčastěji z historické podsbírky 
Sbírky původního Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku, méně pak Sbírky původního 
Městského vlastivědného muzea v Javorníku. Důvodem je dvojrozměrná povaha velké části 
předmětů z těchto podsbírek a také velké badatelská poptávka po materiálech tohoto typu.  
 
2.2.2.2.2. Systematická digitalizace sbírek VMJ 
k 31. 12. 2020 - souhrn 

evidenčních čísel 
v CES 

zpracováno  
inv. čísel 

zpracováno 
procent 

Sbírka původního  
Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku 37.319 1.546 4,14 % 

   z toho:    

   podsbírka botanická  1.596 0 0 % 

   podsbírka zoologická 3.786 0 0 % 

   podsbírka geologická 4.694 0 0 % 

   podsbírka historická 11.826 1.546 13,07 % 

   podsbírka archeologická 15.417 0 0 % 
Sbírka původního  
Okresního vlastivědného muzea v Javorníku 12.307 479 3,89 % 

 
 

2.2.2.3. Digitální prezentace sbírek VMJ 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka se na podzim roku 2020 připojilo k portálu eSbírky, jehož 
provozovatelem je Národní muzeum v Praze. Bezprostředně poté započala prezentace 
sbírkových předmětů VMJ prostřednictvím webové adresy portálu (odkaz je dostupný rovněž 
skrze webové stránky VMJ).  

https://www.esbirky.cz/hledat/instituce/29087242
http://www.muzeumjesenik.cz/
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Z důvodu technických omezení na straně provozovatele portálu bohužel v tuto chvíli 
není možné přiřadit jednotlivému správci správu více než jedné sbírky. Vzhledem k příslibu 
brzké nápravy bylo rozhodnuto o přednostním zpracování Sbírky původního Okresního 
vlastivědného muzea v Jeseníku, přičemž Sbírky původního Městského vlastivědného muzea 
v Javorníku budou zaneseny tehdy, jakmile to technické možnosti portálu dovolí.                                                       

Import digitalizovaných položek do portálu eSbírky byl zahájen v říjnu 2020 a i přes 
velmi krátké období necelých tří měsíců se podařilo zpřístupnit 368 sbírkových předmětů, 
které jsou prezentovány za pomocí 756 kusů obrazových materiálů.   

Vzhledem ke skutečnosti, že zdrojem pro import na portál eSbírek je interní digitální 
archiv VMJ, odpovídá zastoupení jednotlivých podsbírek v rámci Sbírky původního Okresního 
vlastivědného muzea v Jeseníku na portálu eSbírky skladbě doposud zdigitalizovaných 
záznamů v digitálním archivu VMJ, jedná se tedy v tento okamžik výhradně o zástupce 
z podsbírky historické.  

 
2.2.2.3. Portál eSbírky v roce 2020 počet záznamů obrazových položek  

záznamy z minulého období 0 0 

přírůstky z roku 2020 368 756 

     z toho   

     oddělení historie Jeseník 368 756 

     ostatní 0 0 

Celkem k 31. 12. 2020 368 756 

 
 
 
2.2.3. Systematický zápis 
 
2.2.3. Systematický zápis zpracovaná inventární čísla kusů 

2.2.3.1 podsbírka archeologie A 2.891 – 2.973 110 

2.2.3.2 podsbírka botanická B 1.597 – 1.692 96 

2.2.3.3 podsbírka zoologická Z 3.778 – 3.788 11 

2.2.3.4 podsbírka geologie -  0 

2.2.3.5 podsbírka spol. věd (Javorník) H/JA 8.134 –8.345 264 

2.2.3.6 podsbírka spol. věd (Jeseník) H/JE 18.219 – 18.311 92 

Celkem  - 573 
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2.2.4. Věda a výzkum: celkový přehled 

 
2.2.4. Věda výzkum: celkový přehled počet z toho v zahraničí 

2.2.4.1. interní úkoly celkem 16 0 
   2.2.4.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu  12 0 
   2.2.4.1.2. podíl na jiném výzkum 4 0 
   2.2.4.1.3. mezioborové výzkumy 0 0 
2.2.4.2. externí úkoly celkem 5 0 
   2.2.4.2.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 1 0 
   2.2.4.2.2. podíl na jiném výzkum 4 0 
2.2.4.2.3. mezioborové výzkumy 0 0 

2.2.4.3. odborné prezentace 20 0 

   2.2.4.3.1. konference 11 0 
      2.2.4.3.1.1. pořadatel 1 0 
      2.2.4.3.1.2. aktivní účast 3 0 
      2.2.4.3.1.3. pasivní účast 7 0 

   2.2.4.3.2. semináře 9 0 
      2.2.4.3.2.1. pořadatel 0 0 
      2.2.4.3.2.2. aktivní účast 2 0 
      2.2.4.3.2.3. pasivní účast 7 0 

 
 
2.2.5. Věda a výzkum: interní a externí úkoly dle oddělení 
 

2.2.5.1. Oddělení archeologie 
 

I) Oddělení archeologie plnilo v roce 2020 tyto interní úkoly: 
 a) Vlastní výzkum probíhal na pracovišti historie zejména v souvislosti s přípravou 
a pořádáním výstav, přednášek a exkurzí. V roce 2020 pokračoval archeologický výzkum 
na lokalitě hospodářské budovy firmy Bruno Lux v Javorníku pod vedením Mgr. Milana 
Rychlého. 

Oddělení archeologie se dále podílelo na projektu „historie obce Bělá pod Pradědem“, 
resp. příprava kolektivní monografie k dějinám obce Bělá pod Pradědem a nadále pokračoval 
průběžný zjišťovací výzkum odpadních jam v Javorníku a Bílé Vodě. 

V rámci interních úkolů pokračuje práce na interních katalozích sbírek. 
c) Podíl na jiném úkolu: V roce 2020 pokračoval projekt mapující archeologickou situaci 

středověkých hradů, který je odborně garantován Zemským muzeem v Opavě a VMJ 
se na něm v osobě Mgr. Milana Rychlého aktivně podílí. 
c) V roce 2020 nebyly prováděny žádné mezioborové výzkumy. 

 
II) Oddělení archeologie neplnilo v roce 2020 žádné externí úkoly.  
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2.2.5.2. Oddělení geologie 
 
 V roce 2020 provádělo oddělení geologie interní úkoly spojené s výzkumnými aktivitami 
sedimentologie lokality Kolnovice podle dlouhodobého záměru (VMJ_GEO_KV). 
Pokračovala dokumentace těžené jižní stěny lokality Kolnovice – fotodokumentace profilu, 
sběr klastického materiálu. 

Pokračovalo mapování výskytu projevů eolizace na klastickém materiálu, a to v oblasti 
Javorníka, Bernartic, Skorošic, Vlčic, Uhelné Tomíkovic, Kobylé, Supíkovic, Písečné, Kolnovic 
a Nové Vsi. Během výzkumu byl získán početný sbírkový materiál. 

Oddělení geologie se dále podílelo na interních úkolech spojeném s přípravou oborové 
výstavy, exkurzí a přednášek. 

V roce 2020 nebyly ze strany oddělení archeologie prováděny mezioborové výzkumy. 
 
 

2.2.5.3. Oddělení biologie  
 
V rámci odborné činnosti oddělení biologie byly v roce 2020 plněny dva interní a tři externí 
úkoly. Oddělení biologie plnilo v roce 2020 tyto úkoly: 

a) Prvním a stěžejním vlastním výzkumným úkolem realizovaným na biologickém 
pracovišti byl floristický výzkum Jesenicka, které se řadí k nejméně probádaným 
územím České republiky. Pozornost byla věnována zejména antropogenním 
stanovištím (železnice, kamenolomy, intravilány) a dále mokřadům v PR 
Vidnavské mokřiny. Flóra Jesenicka byla dokumentována formou (a) údajů 
zapsaných do floristické databáze PLADIAS, (b) herbářových položek 
zpracovaných pro botanickou podsbírku VMJ a (c) publikací v odborné literatuře. 

Druhým interním úkolem byl taxonomicko-chorologický výzkum rodu 
Dactylorhiza, na němž biologické pracoviště VMJ spolupracuje s katedrou 
botaniky PřF UP v Olomouci. V roce 2020 byla především zpracovávána data 
a připravován manuskript, který byl v polovině roku odeslán do redakce 
impaktovaného časopisu. Na základě recenzních posudků však bylo doporučeno 
přepracování rukopisu, jež zůstává úkolem pro příští rok. V rámci terénních 
výzkumů byl ověřován DNA-ploidní stupeň jedné populace okruhu D. maculata 
na Jesenicku. 

b) Podíl na jiném úkolu: Biolog VMJ Vojtěch Taraška je spolupracovníkem v projektu 
Pladias, v jehož rámci vznikla veřejně přístupná databáze integrující informace o 
květeně ČR. Mgr. Taraška se v rámci projektu specializuje na mapování druhů 
cévnatých rostlin a je garantem map rodu Dactylorhiza. V roce 2020 se podílel 
především doplňováním floristických údajů z regionu Jesenicka, komentováním 
připravovaných map a správou map přidělených taxonů. 

Biolog VMJ Vojtěch Taraška se v rámci externí spolupráce zapojil 
do mezinárodního projektu Květena Šumavy, jehož cílem je shromáždit 
floristické údaje z české i bavorské strany Šumavy a na jejich základě připravit 
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síťové mapy rozšíření jednotlivých taxonů a regionální červený seznam. Třídenní 
terénní průzkum uskutečněný v roce 2020 si kladl za cíl taxonomické zhodnocení 
determinačně problematických populací rodu Dactylorhiza. 

V rámci externích úkolů se muzeum opět přihlásilo k zimnímu sčítání kání 
v rámci akce Buteo. Celorepublikové zimní sčítání kání podél vybraných 
transektů ve třech stanovených termínech započalo v tachovském muzeu a nově 
jej koordinuje Muzeum Boskovicka. Biologické oddělení VMJ se do tohoto 
projektu zapojilo již dříve, v období, kdy se jeho výzkumná činnost profilovala 
zoologickým směrem. V roce 2020 se pozorování na jesenických transektech ujala 
dokumentátorka VMJ Markéta Kobierská.  

Další externí úkoly z oboru botaniky souvisely s náplní interně realizovaných 
výzkumů. 

c) V roce 2020 nebyly prováděny žádné mezioborové výzkumy. 
 
 

2.2.5.4. Oddělení společenských věd (Javorník)  
 

V roce 2020 plnilo oddělení společenských věd Javorník interní úkoly související s prací 
na interním katalogu sbírek a výzkumem spojeným s přípravou a pořádáním výstav, 
přednášek a exkurzí, dále pak externí úkoly související s nově vybudovanou expozicí ve správě 
města Javorník a přípravou informačních tabulí k pamětihodnostem Javornicka.  

Oddělení společenských věd Javorník plnilo v roce 2020 interní úkoly z výzkumu 
soustřeďující se na téma tzv. Winterhilfe, a to v souvislosti s připravovanou výstavou.  

V roce 2020 nebyly ze strany oddělení společenských věd Javorník prováděny 
mezioborové výzkumy. 

Mgr. Rychlý se dále podílel na jiném externím úkolu v souvislosti s instalací stálé 
expozice nového městského muzea v Javorníku v prostorách bývalé soudní budovy. 

Mgr. Rychlý dále zpracovával podklady k vytvoření pamětních informačních tabulí, 
a to ke srážce dvou letadel ve Vápenné a k pádu letadla u Borůvkové hory. 
 
 

2.2.5.5. Oddělení společenských věd (Jeseník)  
 

I) Oddělení společenských věd plnilo v roce 2020 tyto interní úkoly: 
 a) Vlastní výzkum probíhal na pracovišti historie zejména v souvislosti s přípravou 
a pořádáním výstav, přednášek a exkurzí. V rámci přípravy obsahu a textového doprovodu 
k výstavě proběhl ze strany Mgr. Jana Petráska soustavnější výzkum k tématu Dějiny 
nemocniční péče na Jesenicku. V souvislosti s pandemickou situací a uzavření SOkA Jeseník 
došlo k přesunutí výstavy a tím i výzkumnému úkolu na rok 2021. Došlo tak pouze 
k částečnému primárnímu průzkumu. 
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I v roce 2020 pokračoval projekt „historie obce Bělá pod Pradědem“, resp. příprava 
kolektivní monografie k dějinám obce Bělá pod Pradědem, a pokračoval výzkumný záměr 
Vincenz Priessnitz v kontextu dějin vědy (VMJ_HIS_VPDFV, Rušar). 

V roce 2020 se věnovala etnografická sekce oddělení společenských věd zastoupena Mgr. 
Matějem Matelou výzkumech v oblasti původní mytologie Jeseníků a podhůří a historie 
lesnictví Jesenicka, Zlatohorska a Vrbenska. 
b) Podíl na jiném úkolu: Mgr. Jan Petrásek: vytipování okruhu souvisejícího s historií 
textilního průmyslu v Jeseníku pro projekt Jesenický patriot představující populární formou 
lokální dějiny. Určeno pro žáky základních škol. Na základě toho proběhla následně 
přednáška na místě původního továrního komplexu. V rámci jiného okruhu vytvoření 
a instalace tří panelů představujících proměnu města v průběhu posledních 30 let. 

Mgr. Matěj Matela: Příprava textů na tři panely naučné stezky Cesta vody (Vrbno pod 
Pradědem – Karlovice) na téma: Zlato a Jeseníky, Tři říční sestry a Řeka Opava. 

c) V roce 2020 nebyly prováděny žádné mezioborové výzkumy. 
 

II) Oddělení společenských věd neplnilo v roce 2020 žádné externí úkoly.  
 
                        
2.2.6. Věda a výzkum: odborné prezentace dle oddělení 
 

2.2.6.1. Konference 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka bylo v roce 2020 pořadatelem odborné konference v rámci 
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku. Konference se uskutečnila v Zimní zahradě 
Priessnitzova sanatoria v Lázních Jeseník dne 29. září 2020 za účasti 60 posluchačů. 
 
2.2.6.1. Konference název a místo konání typ účasti 

2.2.6.1.1. oddělení archeologie - - 

2.2.6.1.2. oddělení biologie Mgr. Taraška: 
Květena přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. XX. 
svatováclavské setkání v Jeseníku. Lázně Jeseník, 
Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria, 29. 9. 2020. 
 

 
aktivní 

2.2.6.1.3. oddělení geologie Mgr. Hanáček, Ph.D.: 
Jesenicko promrzlé, zaledněné a zaplavené. XX. 
svatováclavské setkání v Jeseníku. Lázně Jeseník, 
Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria, 29. 9. 2020. 
 

 
aktivní 

2.2.6.1.4. oddělení spol. věd (Javorník) Mgr. Rychlý: 
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku. Lázně Jeseník, 
Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria, 29. 9. 2020. 
 

 
pasivní 

2.2.6.1.5. oddělení spol. věd (Jeseník) Mgr. Petrásek: 
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku. Lázně Jeseník, 
Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria, 29. 9. 2020. 
 
 

 
pasivní 
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Mgr. Matela: 
Voda v původních německých pověstech Jeseníků a 
podhůří. XX. svatováclavské setkání v Jeseníku. Lázně 
Jeseník, Zimní zahrada Priessnitzova sanatoria, 29. 9. 
2020. 
 

 
aktivní 

 
 
 

 
2.2.6.1.6. knihovna VMJ Mgr. Žurek: 

Knihovny současnosti (online), 2. – 4. 10. 2020 
 
Vzdělání na dálku (online), 8. 10. 2020 
 
Snídaně v knihovně: AI umělá inteligence – parní stroj 
21. století (online), 22. 10. 2020 
 
Koncepce knihoven a díla nedostupná na trhu 
(online), 29. 10. 2020 
 
21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním 
světě 2020 (online), 2. 12. 2020 
 

 
pasivní 

 
pasivní 

 
 

pasivní 
 
 

pasivní 
 
 

pasivní 
 
 

Celkem 10 3A+7P 

  
 

2.2.6.2. Semináře 
 
2.2.6.2. Semináře název a místo konání typ účasti 

2.2.6.2.1. oddělení biologie Mgr. Taraška: 
Floristický minikurz v Leštině u Zábřehu. Pořadatel: 
MSP ČBS, 12.–14. 6. 2020, Leština. – Vedení 
vybraných exkurzních tras. 
 
Podzimní setkání muzejních botaniků. Pořadatel: 
MZM & AMG, 10. 11. 2020 (online). – Přednáška: 
Květena přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. 
 
Determinační setkání – rod Sphagnum. Pořadatel: 
MSP ČBS, přednášející: S. Kubešová (MZM), 5. 12. 
2020 (online). 
 

 
aktivní 

 
 
 

aktivní 
 
 
 

pasivní 

2.2.6.2.2. oddělení spol. věd (Jeseník) Mgr. Petrásek: 
Zaniklá sídla Moravy a Slezska. 17.–18. 9. 2020, 
Slezské Rudoltice 
 
online seminář Komise regionální historie Moravy a 
Slezska, 3. 12. 2020 
 
online seminář Dějiny ve veřejném prostoru, série 
přednášek, panelů a diskuzí v průběhu podzimu a 
zimy 2020 

 
pasivní 

 
 

pasivní 
 
 

pasivní 

2.2.6.2.3. Knihovna VMJ Mgr. Žurek: 
44. seminář knihovníků AMG 2020 v Táboře (online), 
22. 9. 2020 

 
pasivní 
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2.2.6.2.4. ostatní Mgr. Rušar: 
Virtuální muzeum (online), AMG, 9. dubna 2020 
 
Filmový festival Zlín, prezentace holografické projekce 
pro muzea, 10. září 2020 
 

 
pasivní 

 
pasivní 

 

Celkem 9 2A+7P 

 
 

2.2.6.3. Členství v komisích (mimo organizaci) 
 
2.2.6.3 Členství v komisích dle 
oddělení 

název 

2.2.6.3.1. oddělení biologie Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO (Vlastivědné muzeum 
v Olomouci) (Mgr. Taraška) 
 
Botanická komise AMG (Mgr. Taraška) 
 

2.2.6.3.2. oddělení spol. věd (Jeseník) Pracovní skupina pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje 
(Mgr. Petrásek) 
 
Komise regionální historie Moravy a Slezska (Mgr. Petrásek) 
 

2.2.6.3.3. Knihovna VMJ Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií ČR (Mgr. Žurek) 

Celkem 5 

 
 
 
2.2.7. Věda a výzkum: ediční a publikační činnost 

 
2.2.7.1. Ediční činnost 

 
Odborní pracovníci VMJ se v roce 2020 podíleli na edici dvou vlastních titulů, a to 
Vlastivědného sborníku Jesenicko (sv. 21) a sborníku k XX. svatováclavskému setkání. Oba 
sborníky byly vydány ve spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník. 
 

2.2.7.2. Publikační činnost: souhrn za všechna odborná pracoviště 
 

2.2.7.2. Publikační činnost celkem CD Jiné 

2.2.7.2.1 samostatné tituly 2 0 0 
2.2.7.2.2 studie 0 0 0 
2.2.7.2.3 odborné články 20 0 0 
2.2.7.2.4 populární články 141 0 0 
2.2.7.2.5 informační články 9 0 0 
2.2.7.2.6 nálezové zprávy 10 0 0 

Celkem 182 0 0 
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2.2.7.2. Publikační činnost dle oddělení 
 
2.2.7.2. Publikace dle oddělení název   
2.2.7.2.1. oddělení společenských 
věd Javorník 

Populárně naučné články (1) 
Kulisy Jiřího Oborného v Javorníku (Rychlý) 

 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
 

2.2.7.2.2. oddělení biologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborné články (4): 
Květena dvou kamenolomů v Moravské 
bráně na úpatí Nízkého Jeseníku (Taraška) 
 
Dvě historické orchidejové lokality v Nízkém 
Jeseníku (Taraška) 
 
Nález jeleního jazyku celolistého (Asplenium 
scolopendrium) v Letohradě (Taraška) 
 
Květena přírodní rezervace Vidnavské 
mokřiny (Taraška) 
 
 
Populárně naučné články (4) 
Vegetariáni naruby. Masožravé rostliny na 
Jesenicku (Taraška) 
 
Prstnatec Fuchsův chladnomilný. Malá 
orchidej z Velké kotliny (Taraška) 
 
Tajná invaze: nezvaní hosté z rostlinné říše. – 
Naše město (Taraška) 
 
Malý, ale náš: herbář Vlastivědného muzea 
Jesenicka (Taraška) 
 
 
Nálezové zprávy (10) 
Hyacinthoides hispanica (Taraška) 
 
 
 
 
 
Isolepis setacea (Taraška) 
 
 
 
 
 
Mimulus guttatus (Taraška) 
 
 
 
 
 
 

 
Zprávy Vlastivědného 
muzea v Olomouci 
 
Zprávy Vlastivědného 
muzea v Olomouci 
 
Východočeský sborník 
přírodovědný 
 
XX. Svatováclavské 
setkání v Jeseníku 
 
 
 
Jeseníky Rychlebské 
hory 
 
Jeseníky Rychlebské 
hory 
 
Informační měsíčník 
města Jeseník 
 
Informační měsíčník 
města Jeseník 
 
 
 
Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIV., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
 
Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIV., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
 
Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIV., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
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2.2.7.2.2. oddělení biologie 
 
 

Moneses uniflora (Taraška) 
 
 
 
 
 
Spirodela polyrhiza (Taraška) 
 
 
 
 
 
Hackelia deflexa (Taraška) 
 
 
 
 
Papaver argemone L. (Taraška) 
 
 
 
 
Equisetum ramosissimum (Taraška) 
 
 
 
 
 
Moneses uniflora (Taraška) 
  
 
 
 
 
Viola collina (Taraška) 

Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIV., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
 
Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIV., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
 
Additamenta ad floram 
Reipublicae Bohemicae. 
XVIII., Zprávy České 
botanické společnosti 
 
Příspěvky ke květeně 
východních Čech. 11., 
Východočeský botanický 
zpravodaj 
 
Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIII., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
 
Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIII., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
 
Zajímavé botanické 
nálezy z regionu severní 
Moravy a Slezska XIII., 
Acta Musei Silesiae, 
Scientiae Naturales 
 

2.2.7.2.3. oddělení geologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborné články (4): 
Ledovcové jezero mezi Písečnou a Jeseníkem 
(Hanáček) 
 
Jesenicko promrzlé, zaledněné a zaplavené 
(Hanáček) 
 
Rýhovaní klastů v kontextu ledovcové eroze 
podhorské zóny kontinentálního zalednění 
(střední pleistocén, Rychlebské hory, 
Rejvízská hornatina) (Hanáček) 
 
Glacifluviálně-glacilakustrinní sedimenty u 
Vidnavy na severním okraji Žulovské 
pahorkatiny (Hanáček) 
 

 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
 
Sborník XX. svatováclav. 
setkání v Jeseníku 
 
Acta Musei Moraviae, 
Scientiae geologicae 
 
 
 
Geologické výzkumy na 
Moravě a ve Slezsku 27 
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2.2.7.2.3. oddělení geologie 

Populárně naučné články (4) 
Skalní mísy - výtvory vody odolávající ledovci 
(Hanáček) 
 
Výhled z Boží Hory – velká odměna za malé 
úsilí (Hanáček) 
 
Balvany, které nedávaly geologům spát 
(Hanáček)  
 
Z depozitáře muzea: Půl druhé miliardy let 
staré jezero (Hanáček) 
  

 
Jeseníky a Rychlebské 
hory 
 
Jeseníky a Rychlebské 
hory 
 
Veronica 
 
 
Naše město 

2.2.7.2.4. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborné články (10): 
Nowo odkryty obraz Karla Dankwarta 
znaleziony na śmietnisku (Petrásek) 
 
Proměna města Jeseníku prostřednictvím 
aktivit Josefa Raymanna (Petrásek) 
 
 
 
 
 
 
Nejstarší zobrazení Jeseníku. K novým 
nálezům, zjištěním a korekturám prvních 
ikonografických pramenů regionu (Petrásek) 
 
 
Hurrah! Wasser, du sollst lebe. Reflexe 
vodoléčby v poetických dílech lázeňských 
(Petrásek) 
 
Sametová revoluce 1989 v Jeseníku (Matela) 
 
 
Voda v původních německých pověstech 
Jeseníků a podhůří  (Matela) 
 
Lesník Franz Geißler z Bílého Potoka u Vrbna. 
Vyprávění o „Starém z lesa“ i historii osady  
(Matela) 
 
Slušňák v zeleném. Pan nadlesní František 
Růžek z Železné u Vrbna pod Pradědem  
(Matela) 
 
Benzing, Leo (Matela) 
 
 
 
Grohal, Rosalia (Rosa) (Matela) 
 
 
 

 
Niske Szkice Muzealne  
 
 
Osobnost a město. 
Úloha osobnosti v roz-
voji měst na Moravě 
v 19. století a v 1. pol. 
20. století. Sborník 
příspěvků z odborné 
konference. 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
 
 
 
Svatováclavský sborník 
XX  
 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
 
Svatováclavský sborník 
XX  
 
Sborník bruntálského 
muzea  
 
 
Vlastivědné listy Slezska 
1–2 
 
Biografický slovník 
severní Moravy a 
Slezska, supplementum 
č. 5 
 
Biografický slovník s. 
Moravy a Slezska, 
supplementum č. 5. 
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2.2.7.2.4. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populárně naučné články (28) 
Obraz dvorního malíře polského krále Jana 
III. Sobieského ze smetiště (Petrásek) 
 
„Kočující učitel“ a Slezan tělem i duší Viktor 
Heeger (Matela) 
 
 
Hrabě Károly Khuen-Héderváry, rodák z 
Jeseníku. Mýty a fakta o životě i politice 
legendárního chorvatského bána  (Matela) 
 
Umíráček za odsunuté spoluobčany. 
Zlatohorský starosta, poslanec a zvoník Alois 
Kunz (Matela) 
 
Obrázky z nejstarších dějin chaty Švýcárny 
(Matela) 
 
Život s motýly. Pozapomenutý jesenický 
rodák Sigmund Hein (Matela) 
 
Prapodivná historie dřevěné sošky 
rejvízského pastýře Gilla (Matela) 
 
Velký maďarský státník Khuen-Héderváry se 
narodil v Jeseníku (Matela) 
 
Starosta a poslanec Alois Kunz aneb „Zvoník 
ze Zlatých Hor“. (Matela) 
 
Umíráček pro odsunuté spoluobčany. 
Vzpomínka na Aloise Kunze, významnou 
osobnost Zlatých Hor (Matela) 
 
„Fořt tělem i duší“. Domašovský pan nadlesní 
Ernst Nitsche (1841–1908) (Matela) 
 
Ze staré mytologie našich hor. Feuermann 
neboli Ohnivý muž  (Matela) 
 
Kritický pohled na legendárního Viktora 
Heegera. Když je talent kalen nacionalismem 
(Matela) 
 
„S bolševikem se nediskutuje“. K nedožitým 
75. narozeninám legendárního bouřliváka 
Henryho (Matela) 
 
Zakladatel školy v Železné a otec slavné 
spisovatelky. Nadlesní Johann Nepomuk 
Peschke (Matela) 
 
Za přírodními krásami i historií osady Vidly a 
jejího okolí (Matela) 
 

 
Naše Město 
 
 
Kulturní revue 
Olomouckého Kraje – 
KROK 2020/1 
 
Kulturní revue 
Olomouckého Kraje – 
KROK 2020/2 
 
Kulturní revue 
Olomouckého Kraje – 
KROK 2020/4 
 
Naše Město 
 
 
Naše Město 
 
 
Naše Město 
 
 
Naše Město 
 
 
Naše Město 
 
 
Zpravodaj Zlatohorsko  
 
 
 
Zpravodaj Bělá pod 
Pradědem  
 
Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
 
Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
 
 
Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
 
 
Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
 
 
Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
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2.2.7.2.4. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Putování ke zřícenině hrádku Koberštejn 
(Matela) 
 
Život s vůní pilin. Historie usedlosti Ptačí mlýn 
na Bílém Potoce (Matela) 
 
Pan nadlesní Hugo Pekarek. Odborník i 
osobitá figurka jesenických hor (Matela) 
 
„Nikde se nebudete mít tak dobře, jako na 
Sněžníku u Gutwinského“ (Matela) 
 
Historie kamenné rozhledny císaře Viléma na 
Králickém Sněžníku (Matela) 
 
Des MSSGV und die Geschichte des 
Georgschutzhauses bis zum Jahr 1945 
(Matela) 
 
Aus der Geschichte der malerischen 
Bergsiedlung Gabel bei Würbenthal (Matela) 
 
Vom Webstuhl zur Berühmtheit. Die 
Schicksale dreier bedeutender, in Engelsberg 
(Andělské Hory) bei Freudenthal (Bruntál) 
geborener Persönlichkeiten  (Matela) 
 
„Ein Sträußlein Immergrün“. Erinnerung an 
Mutter Grohal, die legendäre Wirtschafterin 
der Schäferei (Ovčárna) (Matela) 
 
Lowag-Büste in Würbenthal eingeweiht 
(Matela) 
 
Oberförster Johann Nepomuk Peschke. Der 
Gründer der Schule in Buchbergsthal und 
Vater von Hedwig Teichmann (Matela) 
 
Alois F. Lowag, ein „problematischer“ Sohn 
des berühmten Vaters (Matela) 
 
 
Informační články (6): 
Muzeum vzpomnělo výstavou na slavné 
rodiny Raymannů a Regenhartů (Petrásek) 
 
Letní výstava o lesích a lesnících v jesenickém 
muzeu (Matela) 
 
Přednáška ke 180. výročí příjezdu barona 
Wesselényiho na Gräfenberk  (Matela) 
 
 
Centrum Vrbna pod Pradědem od září krášlí 
dřevěná busta Josefa Lowaga (Matela) 
 

Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
 
Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
 
Jeseníky Rychlebské 
hory 5/2020 
 
Jeseníky Rychlebské 
hory 6/2020 
 
Jeseníky Rychlebské 
hory 6/2020 
 
Altvater 1/2020 
 
 
 
Altvater 2-3/2020 
 
 
Altvater 4/2020 
 
 
 
 
Altvater 6/2020 
 
 
 
Freudenthaler Ländchen  
 
 
Freudenthaler Ländchen  
 
 
 
Freudenthaler Ländchen  
 
 
 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 21 
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2.2.7.2.4. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 
 

XX. svatováclavské setkání (Matela) 
 
Slezská část Jeseníků očima českého 
obrozence F. Slámy (Matela) 
 

Naše město   
 
Naše město   
 
 

2.2.7.2.5. ostatní Odborné články (2): 
Lorenz Richter, Sklárna v Ramzové, situace, 
1824 (Rušar) 
 
Stavební plán Latzelovy vápenky, Vápenná, 
situace, 1919 (Rušar) 
 
Populárně naučné články (104) 
vlastivědný webový seriál Když nemůže 
návštěvník do muzea, musí muzeum 
k návštěvníkovi (50 + 51 dílů) (Hanáček, 
Kobierská, Macháček, Matela, Petrásek, 
Rušar, Rychlý, Taraška, Tomášek, Žurek) 
 
Skelná louka u Ramzové stále vydává své 
„poklady“ (Rušar) 
 
Když minulost „ožije“ v plánku. Nalezená 
skica Latzelovy vápenky (Rušar) 
 
Obecní kroniky a jejich místo v bádání pro 
léta 1945-1948 (Tomášek) 
 
Informační články (3): 
Mladí badatelé zkoumali na Jesenicku vodu i 
rakety (Rušar) 
 
Srpnové turistofóbní náměty (vhodné i pro 
turisty) (Rušar) 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka v roce 2020 
(Rušar) 
 

 
České Slezsko 1750-
1950 
 
České Slezsko 1750-
1950 
 
 
webové stránky 
www.muzeumjesenik.cz 
 
 
 
 
Naše Město 
 
 
Naše Město 
 
 
Naše Město 
 
 
 
Naše Město 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 

Celkem 20 odborných článků, 141 populárně 
naučných článků, 9 informačních článků a 2 

samostatné tituly 

 

 
2.2.8. Věda a výzkum: badatelské návštěvy a dotazy v roce 2020 
 
2.2.8. Badatelské návštěvy a dotazy počet badatelských 

návštěv 
počet badatelských 

dotazů 
2.2.8.1  oddělení archeologie 0 1 
2.2.8.2  oddělení biologie 0 3 
2.2.8.3  oddělení geologie 0 12 
2.2.8.4  oddělení společenských věd (Javorník) 0 2 
2.2.8.5  oddělení společenských věd (Jeseník) 2 9 

Celkem 2 27 
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2.2.9. Kulturně-výchovná činnost odborných pracovníků 
 

2.2.9.1. Přednášky odborných pracovníků 
 
Značná část plánovaných přednášek pro rok 2020 musela být zrušena z důvodu protiepi-
demických opatření zrušena. 
 
2.2.9.1 Přednášky název počet 

účastníků 
2.2.9.1.1. oddělení archeologie Archeologický výzkumu hřbitovního kostela sv. Kříže 

v Javorníku – Vsi (Mgr. Milan Rychlý) 
16 

 
 

2.2.9.1.2. oddělení geologie - - 
 
 

2.2.9.1.3. oddělení spol. věd (Javorník) Přednášky pro žáky ZŠ v Javorníku: přednáška o 2. 
světové válce z pohledu Javorníka (Mgr. Milan Rychlý) 
 

16 
 

2.2.9.1.4. oddělení spol. věd (Jeseník) Gräfenbergská konspirace. Polská politická emigrace 
19. století v lázních (Mgr. Jan Petrásek) 
 
Vidnavský rodák dr. Adolf Lorenz a jeho syn Konrad 
(Mgr. Matěj Matela) 
 
Lyžař, chatař, zubař a nenapravitelný šprýmař Oskar 
Gutwinski a Králický Sněžník (Mgr. Matěj Matela) 
 
Viktor Heeger: Povídání o životě a díle „Starého z 
hor“. (Mgr. Matěj Matela) 
 
O dřevařích i pastevcích. Stará povolání jesenických 
hor (Mgr. Matěj Matela) 
 
„Starý z Kopy“. Slezský patriot Viktor Heeger a lázně 
Jeseník (Mgr. Matěj Matela) 
 
Komunismus v Československu a Polsku od nástupu 
po pád (Mgr. Matěj Matela) 
 

21 
 
 

26 
 
 

94 
 
 

16 
 
 

21 
 
 

21 
 
 

10 
 

2.2.9.1.5. ostatní Představení sborníku Jesenicko (Mgr. Květoslav 
Growka) 
 
Geografie jako příležitost pro regionální vlastivědná 
muzea (Mgr. Pavel Rušar) 
 
Henleinovské povstání na Jesenicku 1938 (Mgr. 
Ondřej Kolář, Ph.D.) 
 

21 
 
 

21 
 

 
21 

 

Celkem 12 304 
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2.2.9.2. Autorské exkurze odborných pracovníků 
 
Značná část plánovaných exkurzí pro rok 2020 musela být zrušena z důvodu protiepidemic-
kých opatření zrušena. 
 
2.2.9.2 Exkurze název počet 

účastníků 
2.2.9.2.1. oddělení geologie Žulovsko v dobách ledových (Mgr. Martin Hanáček, 

Ph.D.) 
 

25 
 

2.2.9.2.2. oddělení spol. věd (Jeseník) -  - 
 

2.2.9.2.3. oddělení spol. věd (Javorník) Vidnava. Od náměstí po loučky (Mgr. Milan Rychlý) 
 

7 
 

2.2.9.2.4. oddělení biologie Botanická exkurze do lomu Kukačka u Bílé Vody (Mgr. 
Vojtěch Taraška 

18 

2.2.9.2.5. oddělení archeologie - - 

Celkem 3 50 

 
 

2.2.9.3. Spolupráce s médii 
 
2.2.9.3. Spolupráce s médii 
 dle oddělení 

název  

2.2.9.3.1. oddělení společenských 
věd Jeseník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká televize (2): 
Vidly. Premiéra 23. 8. 2020 v 10.00 hod., ČT 1 
(Matela) 
 
Andělská Hora. Premiéra 13. 9. 2020 v 10.00 
hod., ČT 1 (Matela) 
 
Český rozhlas Olomouc (5): 
Osada Vidly stála na hranici dvou panství i na 
hranicí civilizace a hor. Autor Miroslav Kobza, 
premiéra 3. 5. 2020, 9.04 hod. (Matela) 
 
Údolí Střední Opavy bylo odpradávna krajem 
lesníků, horníků a formanů. Autor Miroslav 
Kobza, premiéra 17. 5. 2020, 9.04 hod. 
(Matela) 
 
Listopad 1989 pohledem badatelů. Autor 
Miroslav Kobza, premiéra 17. 11. 2020, 9.12 
hod. (Matela) 
 
Zážitky z proměn na Šeráku. Autor Aleš 
Spurný, premiéra 21. 12. 2020 (Matela) 

 
Toulavá kamera  
 
 
Toulavá kamera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z kopca na kopec 
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2.2.9.3.1. oddělení společenských 
věd Jeseník 

 
Politik a zvoník Alois Kunz. Autor Miroslav 
Kobza, premiéra 24. 12. 2020, 15.05 hod. 
(Matela) 
 

 
Pábitelé a velikáni ze 
Zlatých Hor 

2.2.9.3.2. oddělení biologie Český rozhlas Olomouc (1): 
reportáž o výstavě „Bohatství vody a ledu“, 
premiéra 4. 12. 2020 (Taraška) 

 

2.2.9.3.3. oddělení archeologie Česká televize (1): 
reportáž o archeologickém výzkumu hradu 
Kaltenštejn, premiéra 27. října 2020 (Rychlý) 
 

 
Události v regionech  

2.2.9.3.4. ostatní TV Morava (1): 
reportáž o aktivitách muzejních institucí v 
Olomouckém kraji v době nouzového stavu 
(Rušar) 
 
TV Nova (1): 
Jak probíhalo mučení čarodějnic na 
Jesenicku? Z tohoto muzea běhá mráz po 
zádech (Tomášek) 
 
Knihovna V. Priessnitze Jeseník (1): 
Duch Hohohó, zveřejněno 16. 4. 2020 (Rušar) 
 

 
 
 
 
 
 
Loskuták na výletě 
 
 
 
 
On-line čtení jesenických 
pověstí O. Šuleře 

Celkem 12  

 
 

2.2.9.4. Ostatní činnost 
 
V rámci oddělení biologie byly na základě žádostí výkonných redaktorů příslušných periodik 
zpracovány dva recenzní posudky, a to pro Sborník Oblastního muzea v Mostě a časopis 
Thayensia. 
 
 
 
2.2.10. Expozice a výstavy dle odborných oddělení 
 

2.2.10.1. Krátkodobé výstavy v roce 2020 
 
2.2.10.1 Krátkodobé výstavy název 

2.2.10.1.1. oddělení biologie Autorská z výzkumu (1) 
Bohatství vody a ledu (Mgr. Taraška) 

2.2.10.1.2. oddělení geologie Autorská z výzkumu (1) 
Bohatství vody a ledu (Mgr. Martin Hanáček, Ph.D.) 

2.2.10.1.3. oddělení spol. věd 
(Javorník) 

Autorská (1) 
Od Červeného kříže k Winterhilfe (Mgr. Rychlý, Mgr. Rušar)  

2.2.10.1.4. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 

Autorská (2) 
Proměny jesenického náměstí (Mgr. Petrásek) 
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Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami (v CSA Jeseník) (Mgr. Matela) 
2.2.10.1.5. ostatní Autorská (1) 

Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa (Mgr. Rušar) 
 
Přejatá aktivně (1) 
Velká prázdninová herna (Mgr. Rušar) 

Celkem 7 

 
 

2.2.10.2. Nově zpřístupněné expozice v roce 2020 
 
2.2.10.2 Expozice název 

2.2.10.2.1. oddělení biologie - 

2.2.10.2.2. oddělení geologie - 
 

2.2.10.2.3. oddělení spol. věd 
(Javorník) 

Expozice nového Městského muzea v Javorníku (Mgr. Rychlý) 
 

2.2.10.2.4. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 

- 

Celkem 1 
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2.3. NÁVŠTĚVNOSTI EXPOZIC A VÝSTAV V ROCE 2020 
 
2.3.1. Návštěvnosti dle titulů 
 

2.3.1.1. Návštěvnost stálých expozic v roce 2020 
 
2.3.1.1 Návštěvnosti: stálé expozice počet návštěvníků 
2.3.1.1  Expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. stol. (Vodní tvrz) 3.983 
2.3.1.2  Historie a archeologie Jesenicka (Vodní tvrz) 1.150 
2.3.1.3  Fauna a flora Jesenicka (Vodní tvrz) 1.738 
2.3.1.4  Spirála času Země (Vodní tvrz) 1.036 
2.3.1.5  Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg (Rodný dům V. Priessnitze) 382 

Celkem 8.289 

 
 

2.3.1.2. Návštěvnost krátkodobých v roce 2020 
 
2.3.1.1 Návštěvnosti: krátkodobé výstavy počet návštěvníků 
2.3.2.1  Kouzlo betlémů ve Vodní tvrzi 902 
2.3.2.2  Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa 428 
2.3.2.3  Regenhart & Raymann. Dbě rodiny, které navždy proměnily tvář města 207 
2.3.2.4  Proměny 93 
2.3.2.5  Policie veřejnosti 2.575 
2.3.2.6  Velká prázdninová herna 1.462 
2.3.2.7  Od Červeného kříže k Winterhilfe* 94 
2.3.2.8  Bohatství ledu a vody* 215 
2.3.2.9  Proměny jesenického náměstí ** - 
2.3.2.10  Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami (v CSA Jeseník)** - 

Celkem 5.976 
* Výstavy s přesahem do r. 2021, uváděná návštěvnost za rok 2021. 
** Volně přístupné výstavy bez sledování návštěvnosti. 
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2.4. SLUŽBY VEŘEJNOSTI 
 
2.4.1 Struktura zlevněného vstupného 
 
K 1. květnu 2020 došlo k úpravě cen vstupného do většiny expozic a výstav Vlastivědného 
muzea Jesenicka. Vstupné do muzea je strukturováno na základní a snížené. V rámci 
sníženého vstupného jsou akceptovány Rodinné pasy, Senior pasy a slevy na základě dohod 
Asociace muzeí a galerií. Děti do šesti let ve skupinách jsou dále zvýhodněny, stejně jako 
pedagogický dozor.  
 
Stálá expozice Čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století (otevřena 8. 2. 2012) 

- základní vstupné        110,- Kč 
- snížené vstupné        55,- Kč 
- dětem do 12 let vstup důrazně nedoporučujeme 

 
Stálá expozice archeologie a historie Jesenicka (otevřena 11. 5. 2010) 

- základní vstupné        50,- Kč 
- snížené vstupné        25,- Kč 
- děti do 6 let věku jednotlivě       zdarma 
- děti do 6 let věku v hromadných výpravách      15,- Kč 

 
Stálá expozice Fauny a flóry Jesenicka (otevřena 11. 6. 2013) 

- základní vstupné        50,- Kč 
- snížené vstupné        25,- Kč 
- děti do 6 let věku jednotlivě       zdarma 
- děti do 6 let věku v hromadných výpravách      15,- Kč 

  
Stálá expozice Spirála času Země (otevřena od 7. 7. 2014) 

- základní vstupné        80,- Kč 
- snížené vstupné        40,- Kč 
- děti do 6 let věku jednotlivě       zdarma 
- děti do 6 let věku v hromadných výpravách      20,- Kč 

      
Krátkodobé výstavy 
Vstupné na jednotlivé výstavy je určováno jednorázově. 
 
Zvláštní vstupné (dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy) 

- držitelé průkazu ZTP, průvodce ZTP     sleva 50% 
- držitelé průkazu – AMG,  Zväz muzeí na Slovensku,  

Fond ohrožených dětí        zdarma 
- držitelé „Cestovní knihy“, „OLOMOUC CARD“    zdarma 
- držitelé průkazu „Zaměstnanec Krajského úřadu Olomouckého kraje“ zdarma 
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      - držitelé průkazů „Čtyřlístek“, držitelé karet „EUROBEDS“, „ĎAS“ sleva 50% 
      - dospělí v rámci karet „Rodinné pasy“, držitelé karet „SeniorPas“  sleva 50% 
      - pedagogický doprovod u hromadných výprav    zdarma 
      -  držitelé karet JeseníkyPass       sleva 25% 
 
Nadstandardní služby 

- sylabus v jazyce anglickém, německém i polském    zdarma 
- výpravy mimo návštěvní dobu – příplatek     100% 
- fotografování pro vlastní potřebu – hlásit předem na pokladně  20 Kč 
- pořizování videozáznamu       zakázáno 

 
Volné vstupy ve dnech: 18. 5. 2020 a 28. 10. 2020; ve dnech EHD 50% sleva z plného 
vstupného. V případě omezené dostupnosti byla informace zveřejněna v tisku, na webových 
stránkách a v tištěné podobě také u vstupu do Vodní tvrze, resp. Muzea V. Priessnitze.  
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2.5. ÚČELOVÉ KOMISE 
 
Účelovou komisí je poradní sbor pro sbírkovou činnost, který se v roce 2020 řádně sešel pouze 
jednou, a to z důvodu protiepidemických opatření v souvislosti s výskytem nového 
koronaviru. Podzimní mimořádné zasedání bylo svoláno z důvodu snížení potencionální 
nákazy v omezeném režimu za výhradní účasti interních pracovníků. 

Níže uvádíme seznam účastníků poradního sboru pro sbírkotvornou činnost (PSSČ): 
  
2.5.1. Jednání PSSČ ze dne 8. 6. 2020 
  
Mgr. Pavel Rušar – ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Květoslav Growka – předseda 
Mgr. Milan Dvořák – Vlastivědné muzeum v Šumperku 
Mgr. Jan Petrásek – historik Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. – geolog Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Vojtěch Taraška – biolog Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Milan Rychlý – archeolog Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. et Bc. Markéta Kobierská – zapisovatel 
  
 
2.5.2. Mimořádné jednání PSSČ ze dne 9. 11. 2020 
  
Mgr. Pavel Rušar – ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka, předseda 
Mgr. Jan Petrásek – historik Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. et Bc. Markéta Kobierská – zapisovatel 
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3. PŘÍLOHY 
 

 



Příloha č. 1 

Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace 

 

 

ORGANIZAČNÍ DIAGRAM 
 

ŘEDITEL – STATUTÁRNÍ ORGÁN 

ÚSEK ADMINISTRATIVY – ÚSEK ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ – ÚSEK RECEPCE A PROPAGACE – TECHNICKÝ ÚSEK 

 
- asistentka ředitele 
- dokumentátor, digitalizace 

- historik 
- archeolog 
- biolog 
- geolog 
- odborný pracovník 
(humanitní vědy) 

- hlavní průvodce 
- průvodce, lektor 
- výtvarník, grafik 

- technický správce 
- uklízečka 



REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Tabulka č.6 a

Adresa :

IČ ORG

Skutečnost z toho:
celkem   Hlavní činnost Doplňková  činnost

1)    Náklady a výnosy    
Náklady celkem 10 262 594,02 10 262 594,02 0,00

z toho: daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

Výnosy celkem 10 268 113,83 10 268 113,83 0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 5 519,81 5 519,81 0,00

Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 519,81 5 519,81 0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 1 244,33 1 244,33 0,00
b) Transferový podíl (účet 672) 4 275,48 4 275,48 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření
1 244,33

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 1 244,33

4 275,48

4 278,32

3) Závazné ukazatele
Schválená částka Skutečnost % plnění

Limit mzdových prostředků 4 695 162,00 4 695 162,00 100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků 12,00 11,79 98,25%
Odvody z fondu investic /odpisy/ 844 832,00 844 832,00 100,00%
Odvody z fondu investic  /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp.

Pozn. 

4) Fondy

Stav k 1.1.2020 Tvorba Čerpání Stav k Finanční krytí k Pozn.:
31.12.2020 31.12.2020

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FKSP 57 236,94 86 896,00 79 110,00 65 022,94 61 130,94

Stravenky 12/2020 - 5040,-Kč, základí 
příděl 12/2020 + 8797,-Kč, bankovní 

poplatek + 135,-Kč 
Rezervní fond 20 197,62 70 925,25 0,00 91 122,87 91 122,87
Fond investic 1 275 653,94 1 899 418,40 3 142 827,00 32 245,34 32 245,34

celkem 1 353 088,50 2 057 239,65 3 221 937,00 188 391,15 184 499,15

9 472 000,00

jednotka -  Kč na 2 des. místa

9 477 000,00

 - Návrh na příděly do fondů:

 -  Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)    

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020

Zdůvodnit rozdíl mezi fin. krytím a stavem FKSP, popř. vyplnit tab. č. 2.3.FKSP

Název organizace : Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………

Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………

64095410 1603
………………………………                                                                  ………….…..……………………………

Schválený 
rozpočet
celkem jednotka - Kč na 2 des. místa



Licence: D90D XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020
IČO: 64095410
Název: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Zámecké nám. 1 ulice, č.p.

obec Jeseník obec

PSČ, pošta 79001 PSČ, pošta

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 64095410 hlavní činnost

právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost

zřizovatel Krajský úřad Olomouc CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 584401070

fax

e-mail muzeum@jesenik.net

WWW stránky www.muzeum.jesenik.net

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Ing. Gabriela Krásná

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2021, 13h29m 6s
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Licence: D90D XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

A. Náklady celkem 10 262 594,02    9 958 758,35   

I. Náklady z činnosti 10 262 594,02    9 958 758,35   

1. Spotřeba materiálu 501 316 533,05    241 490,00   

2. Spotřeba energie 502 643 834,05    713 271,08   

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        

4. Prodané zboží 504 69 208,26    83 081,05   

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        

6. Aktivace oběžného majetku 507        

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 34 548,08-   35 046,67-  

8. Opravy a udržování 511 272 021,48    425 048,00   

9. Cestovné 512 10 608,00    14 717,00   

10. Náklady na reprezentaci 513 6 428,00    29 077,00   

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        

12. Ostatní služby 518 1 534 176,49    1 957 690,49   

13. Mzdové náklady 521 4 695 162,00    4 040 100,00   

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 467 845,00    1 282 775,00   

15. Jiné sociální pojištění 525 11 467,00    10 467,00   

16. Zákonné sociální náklady 527 175 838,41    170 246,90   

17. Jiné sociální náklady 528        

18. Daň silniční 531        

19. Daň z nemovitostí 532        

20. Jiné daně a poplatky 538 4 000,00    2 500,00   

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        

23. Jiné pokuty a penále 542        

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543        

25. Prodaný materiál 544        

26. Manka a škody 547        

27. Tvorba fondů 548        

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 916 840,00    753 738,70   

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        

31. Prodané pozemky 554        

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556        

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557        

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 110 233,00    235 900,00   
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Licence: D90D XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

36. Ostatní náklady z činnosti 549 62 947,36    33 702,80   

II. Finanční náklady        

1. Prodané cenné papíry a podíly 561        

2. Úroky 562        

3. Kurzové ztráty 563        

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        

5. Ostatní finanční náklady 569        

III. Náklady na transfery        

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571        

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572        

V. Daň z příjmů        

1. Daň z příjmů 591        

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        

B. Výnosy celkem 10 268 113,83    9 992 303,93   

I. Výnosy z činnosti 1 023 815,52    1 287 990,25   

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        

2. Výnosy z prodeje služeb 602 697 838,00    837 494,00   

3. Výnosy z pronájmu 603        

4. Výnosy z prodaného zboží 604 98 726,00    116 789,00   

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609        

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        

10. Jiné pokuty a penále 642        

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        

12. Výnosy z prodeje materiálu 644        

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        

15. Výnosy z prodeje pozemků 647        

16. Čerpání fondů 648 95 000,00    166 745,00   

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 132 251,52    166 962,25   

II. Finanční výnosy 212,83    225,04   

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        

2. Úroky 662 212,83    225,04   
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Licence: D90D XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

3. Kurzové zisky 663        

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        

6. Ostatní finanční výnosy 669        

IV. Výnosy z transferů 9 244 085,48    8 704 088,64   

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671        

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 9 244 085,48    8 704 088,64   

C. Výsledek hospodaření        

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 5 519,81    33 545,58   

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 519,81    33 545,58   

* Konec sestavy *
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Licence: D90D XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020
IČO: 64095410
Název: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Zámecké nám. 1 ulice, č.p.

obec Jeseník obec

PSČ, pošta 79001 PSČ, pošta

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 64095410 hlavní činnost

právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost

zřizovatel Krajský úřad Olomouc CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 584401070

fax

e-mail muzeum@jesenik.net

WWW stránky www.muzeum.jesenik.net

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Ing. Gabriela Krásná

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2021, 13h27m53s
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Licence: D90D XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 44 725 304,70  12 109 119,83  32 616 184,87  32 635 224,75 

A. Stálá aktiva 43 643 556,37  12 109 119,83  31 534 436,54  30 207 071,54 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 284 157,50  233 412,50  50 745,00  76 125,00 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        

2. Software 013 177 223,00  126 478,00  50 745,00  76 125,00 

3. Ocenitelná práva 014        

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 106 934,50  106 934,50     

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        

II. Dlouhodobý hmotný majetek 43 359 398,87  11 875 707,33  31 483 691,54  30 130 946,54 

1. Pozemky 031        

2. Kulturní předměty 032 252 548,00    252 548,00  106 398,00 

3. Stavby 021 30 449 366,04  2 940 195,00  27 509 171,04  27 721 361,04 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 7 615 096,90  4 427 924,40  3 187 172,50  2 053 187,50 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 507 587,93  4 507 587,93     

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 534 800,00    534 800,00  250 000,00 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        

III. Dlouhodobý finanční majetek        

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        

5. Termínované vklady dlouhodobé 068        

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        

IV. Dlouhodobé pohledávky        

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
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Licence: D90D XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

B. Oběžná aktiva 1 081 748,33    1 081 748,33  2 428 153,21 

I. Zásoby 341 241,71    341 241,71  292 763,92 

1. Pořízení materiálu 111        

2. Materiál na skladě 112 1 512,00    1 512,00  601,25 

3. Materiál na cestě 119        

4. Nedokončená výroba 121        

5. Polotovary vlastní výroby 122        

6. Výrobky 123 49 326,89    49 326,89  17 172,97 

7. Pořízení zboží 131        

8. Zboží na skladě 132 290 402,82    290 402,82  274 989,70 

9. Zboží na cestě 138        

10. Ostatní zásoby 139        

II. Krátkodobé pohledávky 59 114,95    59 114,95  323 003,19 

1. Odběratelé 311 5 929,50    5 929,50  6 171,60 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 24 300,00    24 300,00  264 300,00 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315        

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        

9. Pohledávky za zaměstnanci 335        

10. Sociální zabezpečení 336        

11. Zdravotní pojištění 337        

12. Důchodové spoření 338        

13. Daň z příjmů 341        

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        

15. Daň z přidané hodnoty 343        

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        

30. Náklady příštích období 381 28 750,45    28 750,45  52 531,59 

31. Příjmy příštích období 385        

32. Dohadné účty aktivní 388        

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 135,00    135,00   

III. Krátkodobý finanční majetek 681 391,67    681 391,67  1 812 386,10 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        

3. Jiné cenné papíry 256        
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Licence: D90D XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

4. Termínované vklady krátkodobé 244        

5. Jiné běžné účty 245        

9. Běžný účet 241 593 799,73    593 799,73  1 712 998,95 

10. Běžný účet FKSP 243 61 130,94    61 130,94  53 904,15 

15. Ceniny 263        

16. Peníze na cestě 262        

17. Pokladna 261 26 461,00    26 461,00  45 483,00 
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Licence: D90D XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 32 616 184,87  32 635 224,75 

C. Vlastní kapitál 31 721 973,62  31 572 160,29 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 31 523 784,34  30 200 868,22 

1. Jmění účetní jednotky 401 31 418 131,14  30 161 453,54 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 105 653,20  53 928,68 

4. Kurzové rozdíly 405    

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406   14 514,00-

6. Jiné oceňovací rozdíly 407    

7. Opravy předcházejících účetních období 408    

II. Fondy účetní jednotky 188 391,15  1 353 088,50 

1. Fond odměn 411    

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 65 022,94  57 236,94 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 14 122,87  197,62 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 77 000,00  20 000,00 

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 32 245,34  1 275 653,94 

III. Výsledek hospodaření 9 798,13  18 203,57 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 519,81  33 545,58 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431    

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 4 278,32  15 342,01-

D. Cizí zdroje 894 211,25  1 063 064,46 

I. Rezervy    

1. Rezervy 441    

II. Dlouhodobé závazky    

1. Dlouhodobé úvěry 451    

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452    

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455    

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459    

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472    

III. Krátkodobé závazky 894 211,25  1 063 064,46 

1. Krátkodobé úvěry 281    

4. Jiné krátkodobé půjčky 289    

5. Dodavatelé 321 171 487,25  101 644,35 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10 000,00  10 000,00 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326    

10. Zaměstnanci 331 373 871,00  277 745,00 

28.01.2021 13h27m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6



Licence: D90D XCRGURXA / RYA  (01012019 / 01012019)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333   5 100,00 

12. Sociální zabezpečení 336 145 428,00  107 325,00 

13. Zdravotní pojištění 337 62 728,00  46 294,00 

14. Důchodové spoření 338    

15. Daň z příjmů 341    

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 62 742,00  43 777,00 

17. Daň z přidané hodnoty 343    

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345    

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347    

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349    

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   84 328,68 

35. Výdaje příštích období 383 29 655,00  350 050,43 

36. Výnosy příštích období 384    

37. Dohadné účty pasivní 389 38 300,00  36 800,00 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378    

* Konec sestavy *

28.01.2021 13h27m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6


	Výroční_zpráva 2020_final.pdf
	Základní údaje
	Obsah
	1. Výroční zpráva o činnosti  Vlastivědného muzea Jesenicka v roce 2020: textová část
	1.1. Expozice a výstavní činnost
	1.2. Péče o sbírky, sbírkotvorná činnost
	1.3. Vzdělávací a výzkumná činnost
	1.4. Konference a semináře
	1.5. Prezentační a publikační činnost
	1.8. Spolupráce
	1.9. Stavební a provozní činnost, zpráva o kontrolách
	1.10. Výrazná pozitiva a výrazná negativa
	1.11. Závěr

	2. Výroční zpráva o činnosti  Vlastivědného muzea Jesenicka v roce 2020: tabulková část
	2.1. Sbírky
	2.1.1. Akvizice
	2.1.1.1. Oddělení biologie
	2.1.1.2. Oddělení geologie
	2.1.1.3. Oddělení společenských věd Jeseník
	2.1.1.4. Oddělení archeologie
	2.1.1.5. Oddělení společenských věd Javorník

	2.1.2 Inventarizace sbírek
	2.1.2.1. Oddělení biologie
	2.1.2.2.  Oddělení geologie
	2.1.2.3. Oddělení společenských věd (Jeseník)
	2.1.2.4. Oddělení archeologie
	2.1.2.5. Oddělení společenských věd (Javorník)

	2.1.3. Restaurovaní a konzervace
	2.1.3.1. Oddělení biologie
	2.1.3.2. Oddělení geologie
	2.1.3.3. Oddělení společenských věd (Jeseník)
	2.1.3.4. Oddělení archeologie
	2.1.3.5. Oddělení společenských věd (Javorník)

	2.1.4. Práce se sbírkami
	2.1.4.1. Dotační tituly
	2.1.4.2. Centrální evidence sbírek
	2.1.4.3. Nájmy, výpůjčky a zápůjčky

	2.1.5. Depozitáře
	2.1.5.1. Depozitáře Vlastivědného muzea Jesenicka v r. 2020
	2.1.5.2. Depozitáře na ul. Beskydská, Jeseník
	2.1.5.3. Depozitáře na ul. Lidická, Javorník


	2.2. Rozbor činnosti odborných pracovníků za rok 2020
	2.2.1. Přírůstky za rok 2020 dle oddělení
	2.2.2. Digitalizace fondů VMJ
	2.2.2.1. Systematická digitalizace: činnost odd. digitalizace
	2.2.2.2. Digitalizace sbírek VMJ
	2.2.2.3. Digitální prezentace sbírek VMJ

	2.2.3. Systematický zápis
	2.2.4. Věda a výzkum: celkový přehled
	2.2.5. Věda a výzkum: interní a externí úkoly dle oddělení
	2.2.5.1. Oddělení archeologie
	2.2.5.2. Oddělení geologie
	2.2.5.3. Oddělení biologie
	2.2.5.4. Oddělení společenských věd (Javorník)
	2.2.5.5. Oddělení společenských věd (Jeseník)

	2.2.6. Věda a výzkum: odborné prezentace dle oddělení
	2.2.6.1. Konference
	2.2.6.2. Semináře
	2.2.6.3. Členství v komisích (mimo organizaci)

	2.2.7. Věda a výzkum: ediční a publikační činnost
	2.2.7.1. Ediční činnost
	2.2.7.2. Publikační činnost: souhrn za všechna odborná pracoviště
	2.2.7.2. Publikační činnost dle oddělení

	2.2.8. Věda a výzkum: badatelské návštěvy a dotazy v roce 2020
	2.2.9. Kulturně-výchovná činnost odborných pracovníků
	2.2.9.1. Přednášky odborných pracovníků
	2.2.9.2. Autorské exkurze odborných pracovníků
	2.2.9.3. Spolupráce s médii
	2.2.9.4. Ostatní činnost

	2.2.10. Expozice a výstavy dle odborných oddělení
	2.2.10.1. Krátkodobé výstavy v roce 2020
	2.2.10.2. Nově zpřístupněné expozice v roce 2020


	2.3. Návštěvnosti expozic a výstav v roce 2020
	2.3.1. Návštěvnosti dle titulů
	2.3.1.1. Návštěvnost stálých expozic v roce 2020
	2.3.1.2. Návštěvnost krátkodobých v roce 2020


	2.4. Služby veřejnosti
	2.5. Účelové komise
	2.5.1. Jednání PSSČ ze dne 8. 6. 2020
	2.5.2. Mimořádné jednání PSSČ ze dne 9. 11. 2020


	3. Přílohy

	Organizační diagram
	Rozbory_Rekapitulace
	6a Rekapitulace

	02_VZZ2020
	01_ROZVAHA2020

