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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka (VMJ) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, sídlící 
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.  

Vlastivědné muzeum Jesenicka 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 – 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 (historický, archeologický a biologický depozitář na ul. Tovární 234 
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., povinna poskytnout na základě žádosti informace o své 
činnosti. V roce 2018 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.muzeum.jesenik.net. 
Tým pracovníků instituce je řízen ředitelem organizace, ta se pak dále člení 

na sekretariát, průvodce, výtvarníka, technický úsek a úsek odborných pracovišť. Externě je 
zajišťována ekonomika, účetnictví, mzdy a personalistika, IT služby a správa webu. 
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1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  

VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICKA V ROCE 2018: 

TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 

1.1. EXPOZICE A VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 

V roce 2018 měli návštěvníci možnost seznámit se se dvěma klasickými stálými 

expozicemi v objektu Vodní tvrze, jimiž jsou Historie a archeologie Jesenicka a Fauna a flóra 

Jesenicka, a se dvěma multimediálními interaktivními expozicemi – s geologickou Spirálou 

času Země a historickou Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století. 
Jedinou další expozici umístěnou mimo budovu Vodní tvrze, expozici Vincenz 

Priessnitz a lázně Gräfenberg, mohli zájemci navštívit v rodném domě Vincenze Priessnitze 
v Jeseníku-lázních nad městem. 

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. 

Expozice Fauna a flóra Jesenicka patří rovněž ke starším a ne toliko interaktivním 
expozicím. Prostřednictvím početného souboru dermoplastických preparátů prezentuje široké 
spektrum regionální fauny, rostlinná říše je pak zastoupena pečlivě sestaveným herbářem. 
Expozici dále obohacuje interaktivní 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.  

Expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století v současnosti 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. Vzhledem 
k narůstajícím problémům se spouštěním a synchronizací této expozice rozhodla instituce 
v prosinci roku 2018 o investici do její modernizace. Realizace této investice však proběhla až 
na počátku roke 2019. 

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, jeskyně či trilobita a 
vybrané minerály ve fluorescenční vitríně. Perlou expozice je pak 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 tématické dokumentární filmy z dílny BBC. 
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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. V roce 2018 navázala na úvodní 
projektovou studii celková projektová dokumentace a po dalších přípravných pracích by měla 
v roce 2020 započít kompletní přestavba expozice na novou, multimediální a interaktivní, 
navíc prostorově rozšířenou na přibližně dvojnásobek současné rozlohy.  

 
Kromě stálých expozic nabízelo v roce 2018 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. Ve spolupráci s Městským kulturním 

střediskem Javorník pak proběhly dvě výstavy v kulturním domě v Javorníku. 
Expozice a výstavy ve Vodní tvrzi byly přístupné po celý rok, přičemž muzeum bylo 

otevřeno od úterý do neděle, vždy od 09:00 hod. do 17:00 hod.; v době letních prázdnin pak 
ve stejných časech také v pondělí. Muzeum Vincenze Priessnitze bylo otevřeno od března 
do října, a to mimo letní prázdniny s otevírací dobou od úterý do soboty v době od 14:00 hod. 
do 17:00 hod.; v době letních prázdnin pak od úterý do neděle od 12:00 hod. do 17:00 hod. 

Hlavním sídlem VMJ je budova Vodní tvrze, jejímž vlastníkem jsou Lesy ČR, s. p., a , 
které objekt Olomouckému kraji dlouhodobě pronajímají. Budova je prohlášena kulturní 
památkou. V otázce vlastnictví budovy probíhá v současnosti soudní spor mezi Lesy ČR, s. p., 
a Arcibiskupstvím olomouckým, a to v souvislosti s restitučními nároky druhé ze zmíněných 
stran. Proces prošel zatím jen prvním stáním a jeho délka je odhadována na několik let.  

Muzeum Vincenze Priessnitze se nachází v rodném domě Vincenze Priessnitze 
v areálu lázní nad městem Jeseník. Budova je ve vlastnictví města Jeseník a její podstatná část 
je příspěvkové organizaci pro muzejní účely pronajímána. Rovněž tato budova byla 
prohlášena za kulturní památku. Olomoucký kraj jakožto zřizovatel VMJ v současnosti jedná 
s městem Jeseník o odkupu této budovy, která by tak následně mohla být svěřena do 
hospodaření VMJ.  

Obě zařízení a kulturní akce v nich byly i v roce 2018 prezentovány na internetových 

stránkách muzea na adrese www.muzeum.jesenik.net. Na těchto stránkách byly rovněž 
prezentovány informace o vstupném, slevách, otevírací době apod. Kvalita internetových 
stránek je však již nevyhovující a v průběhu roku 2018 byly učiněny kroky k vytvoření zcela 
nových internetových stránek, jejichž spuštění spadá však na první kvartál roku 2019.  

 

Návštěvníci měli během roku 2018 možnost navštívit 13 krátkodobých výstav ve Vodní Tvrzi. 
 

- Čas adventu a Vánoc ve Vodní tvrzi (přesah z předešlého roku – kurátory Mgr. Jan 
Petrásek a Mgr. Božena Kaňáková, celková návštěvnost včetně roku 2017 činila 
1.016 osob, z čehož 838 platících a 178 neplatících) 

- Mnoho tváří geologie (přesah z předešlého roku – kurátoři z České geologické služby, 
návštěvnost včetně roku 2017 činila 65 osob, z čehož 41 platících a 24 neplatících) 
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- Z historie turistiky a zimních sportů v Jeseníkách (kurátorky Mgr. Boženy Kaňákové, 
návštěvnost 363 osob, z čehož 268 platících a 95 neplatících) 

- Egypt objektivem českého vědce Jaromíra Krejčího (garantky Mgr. et Bc. Markéty 
Kobierské, návštěvnost 132 osob, z čehož 74 platících a 58 neplatících) 

- Půlstoletí s Cimrmanem (garantky BcA. Ivany Kužílkové, návštěvnost 546 osob, 
z čehož 347 platících a 199 neplatících) 

- Retrogaming  (kurátora Mgr. Jana Petráska, návštěvnost 976 osob, z čehož 780 
platících a 196 neplatících) 

- Příběhy české přírody (garantky Mgr. Zuzany Blažkové, celková návštěvnost činila 
111 osob, z čehož 59 platících a 52 neplatících) 

- Ovce a krávy pod Pradědem aneb Historie a současnost pastevectví v Jeseníkách 
(kurátora Mgr. Matěje Mately, návštěvnost 778 osob, z čehož 495 platících a 283 
neplatících) 

- Post Bellum 1866 (kurátora Mgr. Milana Rychlého, návštěvnost 575, z čehož 423 
platících a 152 neplatících) 

- Vánoce našich babiček (kurátorů Mgr. Milana Rychlého a Mgr. Boženy Kaňákové, 
návštěvnost i s přesahem do roku 2019 celkem 1.359 osob, z čehož 1.055 platících a 
304 neplatících) 

- Válka, která zrodila Československo (kurátorů Mgr. Jana Petráska a Ing. Radima 
Kapavíka, návštěvnost i s přesahem do roku 2019 celkem 651, z čehož 357 platících a 
294 neplatících) 

- Krásné časy Monarchie (kurátora Mgr. Milana Rychlého – ve spolupráci s Městským 

kulturním střediskem v Javorníku, odhadovaná návštěvnost 500 neplatících 
návštěvníků) 

- Řemeslo má zlaté dno (kurátora Mgr. Milana Rychlého – ve spolupráci s Městským 
kulturním střediskem v Javorníku, odhadovaná návštěvnost 500 neplatících 
návštěvníků) 

Plán výstav na rok 2018 byl až na drobné odchylky dodržen, pouze název a téma jedné výstavy 

(Ovce a krávy pod Pradědem) byl změněn z důvodu odchodu Mgr. Zuzany Blažkové, bioložky, 
a nástupu Mgr. Matěje Mately, resp. jeho převzetí garance nad zmíněnou výstavou (název 

výstavy dle Plánu zněl Muži, co zírají na kozy, aneb pastevectví v průběhu věků).  

Ve dnech 26. 11. až 23. 12. 2018 byla v Informačním centru Katovna přičiněním 
Vlastivědného muzea Jesenicka zpřístupněna putovní výstava pod záštitou hejtmana 

Olomouckého kraje, Ladislava Oklešťka, pod názvem Století 1918─2018 v Olomouckém kraji, 
jejíž autorem byli pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci. 
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Pravděpodobně nejvýznamnější výstavou roku 2018 byla výstava k výročí sta let od 

ukončení první světové války a vzniku Československa, a totiž Válka, která zrodila 

Československo. Vzala si cíl představit návštěvníkovi podobu a průběh válečných událostí 
nejenom v obecných souvislostech, ale zejména prostřednictvím osobních vzpomínek 
a fotografií očitého svědka konfliktu, místního rodáka A. M. Schosse. Akcent na exponáty a 
příběhy místní provenience rovněž umožnil znázornit národností problematiku jak války, tak 
především prvních poválečných měsíců v souvislosti se vznikem ČSR, resp. snahou 
německého obyvatelstva o vyhlášení tzv. Německého Rakouska. Výstavní prostor vedle 
běžného důrazu na panely a exponáty ve vitrínách doplnila řada multimediálních prvků. 
V rámci vernisáže výstavy proběhl rovněž pietní akt za padlé vojáky u speciálně instalovaného 
torza pomníku významného místního sochaře E. Kapse za přítomnosti mj. starostky města 
Jeseníku. Výstavu, kterou do konce roku navštívilo 631 návštěvníků, doprovázela rovněž série 
čtyř přednášek, workshop a edukační program pro školy. Zároveň při přípravě a instalaci 
výstavy participovali nadaní žáci projektu Talnet. 

Hojně navštěvovanou je každoročně vánoční výstava, která pro rok 2018 nesla 

název Vánoce našich babiček. V rámci výstavy nahlédli návštěvníci do vánočně vyzdobené 
selské jizby a seznámili se se starými zvyky našich předků souvisejícími s těmito 
svátky. Ústředním bodem výstavy byl takzvaný Jesenický betlém z přelomu 19. a 20. století 
zapůjčený z místní římskokatolické farnosti v Jeseníku, který se očím návštěvníků představil 
vůbec poprvé. Atmosféru pravých Vánoc našich předků připomenuly také např. starodávné 
ozdoby, formy na cukroví nebo ukázky starých hraček, které dostávaly děti jako dárky pod 
stromeček. Vernisáž výstavy zahájil ředitel VMJ a hudební doprovod zajistilo kytarové 
kvarteto žáků ze Základní umělecké školy Jeseník, s nimiž si návštěvníci mohli za doprovodu 
flétny zazpívat vánoční koledy. 

Celková návštěvnost vernisáží, výstav, přednášek, exkurzí, workshopů a Vánočního 
jarmarku (o něm viz níže) dosáhla čísla 24.088 návštěvníků, což je hodnota o něco vyšší než 
rok předchozí (v roce 2017 bylo dosaženo celkové návštěvnosti 22.529 osob). 

Výčet přístupných expozic a krátkodobých výstav poukazuje na adekvátní naplnění 
jedné z hlavních činností muzea. V rámci zmíněných výstav docházelo k prezentaci poznatků 
přírodních a humanitních věd, které se týkaly regionu, a to zejména prostřednictvím 
zpřístupňování sbírkových předmětů VMJ a jiných zapůjčených předmětů s komplexními 
komentáři 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. Historickou podsbírku v Javorníku 
se podařilo rozšířit o 180 inventárních čísel, archeologickou podsbírku o 207 inventárních 
čísel a historickou podsbírku jesenickou o 203 inventárních čísel. 
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Za nejzajímavější přírůstky můžeme považovat např. plaketu Tomáše Garrigua 
Masaryka, antickou minci nalezenou ve Vidnavě a porcelánovou jídelní sadu s čajovými 
servisy z období první republiky. Jmenovat si rovněž zaslouží i malá, dosud neznámá busta 
Vincenze Priessnitze, kterou pro VMJ „ukořistili“ spřátelení pracovníci místního archivu.  

Inventarizace předmětů proběhla podle zákona, revize provedená podle desetiletého 
plánu (s odchylkami kvůli stěhování depozitářů) doplnila stoprocentní revize biologické části 
sbírky, která přecházela z rukou Mgr. Blažkové do rukou Mgr. Mately už v průběhu roku. 
Celkově bylo zinventarizováno 21,5 % jesenické sbírky a 9,86 % javornické sbírky.  

Vybrané sbírkové předměty byly v průběhu roku ošetřovány, organizace však 
po několika letech poměrně razantně investovala i do náročného restaurování některých 
předmětů, a to zejména v souvislosti se sbírkou javornickou či  zoologickou podsbírkou sbírky 
jesenické. Částka investovaná do restaurování předmětů se přiblížila devadesáti tisícům 
korun. 

Zdaleka nejdůležitější zprávou pro sbírkotvornou činnost je výše zmíněné stěhování 
depozitárních prostor. Depozitáře byly po několik let umístěny v nevyhovujících prostorách a 
vedení VMJ tuto situaci v posledním roce vnímalo jako největší problém instituce. V průběhu 
roku došlo k několika jednáním s Olomouckým krajem a společností Naturfyt Bio, na jejímž 
konci bylo podepsání smlouva o pronájmu haly na Beskydské ulici, která zajistí vysokou 
kvalitu uložení sbírkových předmětů i výraznou prostorovou rezervu do budoucích let. 
Dokončení procesu stěhování je plánováno přibližně na polovinu roku 2019, následně 
proběhnou mimořádné revize všech přestěhovaných sbírek a nastavení nového desetiletého 
plánu revizí.  

V roce 2018 započala systematická digitalizace dvojrozměrných sbírkových předmětů 
za pomocí nově zakoupeného přístroje, velkoformátového skeneru EPSON EXPRESSION 
12000XL. Během roku bylo digitalizováno na 2.000 fotografií, archiválií, negativů či grafik, 
jejichž správcem je nejen  Vlastivědné muzeum Jesenicka, ale také Státní okresní archiv 
Jeseník či  vybrané soukromé subjekty. Digitalizovaný obsah je ukládán v nekomprimovaném 
formátu na pevném a cloudovém uložišti organizace. O veškerém digitalizovaném materiálu 
je vedena detailní evidence ve formě obsáhlé databáze, která poslouží jako základ budoucímu 
zpřístupnění získaných dat široké veřejnosti.  

V průběhu roku 2018 zaevidovalo VMJ do sbírek celkem 100 přírůstků o 1.019 kusech. 
Ve druhém stupni evidence pak bylo zpracováno 570 inventárních čísel. V průběhu roku 2018 
nebyly vyřazeny žádné sbírkové předměty. K 31. prosinci 2018 evidovalo VMJ v rámci sbírky 
původního Okresního muzea v Jeseníku (MJE/002-04-30/107002) celkem 36.468 evidenčních 
čísel, v rámci sbírka původního Městského muzea v Javorníku (MJA/002-04-30/108002) pak 
12.127 evidenčních čísel.  

V otázkách péče o sbírky došlo k náročnému restaurování v případě dvanácti kusů 
sbírkových předmětů jesenické a javornické historické podsbírky; v rámci podsbírky 
zoologické pak došlo v souvislosti se získáním účelového příspěvku ze strany Ministerstva 
kultury k repreparaci 7 kusů dermoplastických preparátů (viz sekce 2.1.3. níže).  
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1.3. VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST 
 
Vzdělávací činnost muzea získala v roce 2018 zcela nový náboj a  právě díky většímu prostoru 
pro edukaci se stala instituce v očích veřejnosti typickou, u žáků, rodičů a učitelů snad i 
zajímavou a oblíbenou. 

První novou aktivitou pro žáky se stal květnový Entomologický minikurz, který 
sestával z asi týdenní online přípravy a následné třídenní badatelské činnosti v terénu. Kurz 
vedl Mgr. Martin Starý, někdejší biolog VMJ, nyní pracovník Masarykovy univerzity v Brně. 
Kurzu se zúčastnili žáci ze Základní školy Česká Ves, Gymnázia Jeseník, Základní školy 
Jeseník a SVČ Duha Jeseník. 

V červnu 2018 zorganizovalo VMJ v Jeseníkách setkání mezinárodního týmu mladých 
nadaných badatelů, kteří se v oboru hydrobiologie zaměřili na vody Černé Opavy a dalších 

toků v regionu v rámci projektu The Nature Protection in the Jeseníky Mountains through 

the Perspective of Young Researchers. Akce se zúčastnili badatelé z Polska, České republiky, 
Slovenska a Maďarska, přičemž jejich tým pedagogicky a odborně vedla Bc. Kateřina 
Remišová, absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studenti představili 

výsledky svého výzkumu v příspěvku Characterization of Selected Stream Ecosystems in the 

Jeseníky Mountains na svatováclavské konferenci v Jeseníku v září téhož roku, při kteréžto 
příležitosti se opět sešli a následně – po zásluze – podnikli i společný nebadatelský výlet.  

Zřejmě nejvýznamnějším vzdělávacím projektem bylo spuštění tzv. T-praxí. Pod tímto 
názvem vyvinuli odborníci na vzdělávání z projektu TALNET (NIDV) program, ve kterém se 
žáci kombinovaných online a prezenčních modulů účastní práce různých výzkumných 
institucí. T-praxe ve VMJ absolvovali studenti Marek Palys z Rýmařova a Vojtěch Kuna 
z Plzně. Společně s týmem historiků, kurátorů, externích spolupracovníků, výtvarnice a 

ředitele muzea připravili výstavy Post Bellum (zapůjčená) a Válka, která zrodila 

Československo (autorská), a to společně s dalšími doprovodnými programy (workshopy, 
semináře). T-praxe probíhala od února do listopadu 2018.  

Pilotně VMJ rovněž spustilo kolektivní prezentaci Současná umělecká tvorba na 

Jesenicku (garantka Bc. Ivana Kužílková), ve které byl dán prostor několika místním umělcům 
k prezentaci vlastní tvorby. Prezentace se zúčastnili následující umělci: MgA. Jaroslav Křížek 
(sochařství, kovářství, restauratérství), Mgr. Kateřina Preisová (ilustrátorství), MgA. Iva 
Svobodová (sochařství, ilustrátorství), Anna Hálová (sochařství, instalace, malba). Prezentace 
se setkala s velmi kladnou odezvou a její další pokračování je plánováno i pro rok 2019. 

 
Kromě pilotovaných projektů a kurzů instituce navázala i na tradiční a konzervativnější 
vzdělávací programy – přednášky, exkurze a edukační programy.  

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 13 přednášek, se kterými vystoupili odborní 
zaměstnanci VMJ i externí spolupracovníci. Níže nabízíme výčet přednesených příspěvků:  
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- Tell el-Retaba: Povídání o tom, jak Poláci, Slováci a Češi objevují východní deltu 

Nilu (archeoložka Mgr. et Bc. Markéta Kobierská) 

- Paraziti a Parazité a Obojživelníci a plazi (bioložka Mgr. Zuzana Blažková) 

- Od hradu k hradu III a Pevnost Stříbrná hora (archeolog Mgr. Milan Rychlý) 

- Poutní místa na Jesenicku a Z historie železnice na Jesenicku (historička Mgr. Božena 
Kaňáková) 

- K Třicetileté válce v regionu (historik Mgr. Jan Petrásek) 

- Zubař, chatař, lyžař a nenapravitelný šprýmař Oskar Gutwinski a Králický Sněžník 
(odborný pracovník Mgr. Matěj Matela; přednáška proběhla také ve Vrbně pod 
Pradědem, Králíkách a Starém Městě pod Sněžníkem) 

- Moravští a slezští vojáci na frontách Velké války I. a II. (historik Mgr. Jan Petrásek a 
badatel Ing. Radim Kapavík) 

- Jesenicko v letech 1938 až 1945 (historik Bc. Kamil Tomášek) 

- Příčiny úmrtnosti na Jesenicku v 2. polovině 19. století (historička Bc. Hana 
Ďuranová) 
 

Rovněž exkurze vedli odborní pracovníci i externí spolupracovníci. V roce 2018 se témata 
celkem jedenácti exkurzí týkala následujících oblastí: 

- Obojživelná exkurze II (Mgr. Zuzana Blažková) 

- Zaniklá vesnice Růženec a Žulová – zajatecký tábor a Nýznerovské vodopády (Mgr. 
Milan Rychlý) 

- Vycházka ke sv. Rochu – místu střetů a víry (Bc. Pavel Žurek) 

- Procházka Rejvízem a jeho okolím a Za historií a památkami Karlovy Studánky 
(Mgr. Božena Kaňáková) 

- Přes hranice do polských Glucholaz a Zajatecké a internační tábory v Rudohoří a 

Domašově (Mgr. Jan Petrásek) 

- Podzimní výprava na zříceninu hradu Fürstenwalde (Mgr. Matěj Matela) 

- Mykologická exkurze (Bc. Karolína Odrášková) 

- Leuchtenstein – dominanta u Zlatých hor (Bc. Kamil Tomášek). 
 

Výzkumné aktivity odborných pracovníků VMJ se ubíraly zejména dvěma směry. Tím 
prvním byly práce související s vytvářením projektové dokumentace plánované nové expozice 
v rodném domě Vincenze Priessnitze – jednalo se o badatelskou činnost doplňující existující 
koncepce (libreto) expozice a věnovali se mu především historikové. Práce historiků hrála 
zásadní úlohu i ve druhém badatelském programu, v rámci něhož se prakticky všichni 
pracovníci organizace s historickým nebo archeologickým vzděláním zapojili spolu 
s externími spolupracovníky do bádání v oblasti regionálních dějin, jehož výsledkem by měla 
být v roce 2019 dokončená souborná syntéza dějin obce Bělá pod Pradědem.  

Historikové, archeologové a také pracovníci přírodovědných oddělení (geolog, biolog) 
se samozřejmě rovněž zabývali menšími badatelskými úkoly souvisejícími s přípravami 
zejména autorských výstav, ale také přednášek či exkurzí. Odborní pracovníci se rovněž 
podíleli na publikacích ve dvou sbornících odborných prací, které instituce vydává společně se 
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Státním okresním archivem Jeseník. V rámci vzdělávacích programů s nadanými žáky, 
o kterých bylo pojednáno výše, pak došlo k badatelským aktivitám v oblasti hydrobiologie a 
entomologie. Výsledky těchto pedagogicko-badatelských projektů byly ve zmíněné literatuře 
rovněž publikovány. Pokud publikační činnost shrneme pod činnost výzkumnou, nemůžeme 
opomenout zmínit množství různých vlastivědných článků publikovaných v časopisech a 

sbornících (např. Jeseníky – Rychlebské hory, Kulturní Revue Olomouckého Kraje, Naše město 
aj.). 

V rámci vzdělávací činnosti instituce průběžně docházelo k organizování workshopů 
tematicky orientovaných na jednotlivé krátkodobé výstavy. 

 

 

1.4. KONFERENCE A SEMINÁŘE 
 

V září 2018 se uskutečnilo další z řady svatováclavských setkání, v tomto roce na téma 
Jeseníky a ochrana přírody, a to opět ve spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník a 
Společností Vincenze Priessnitze. K třem klasickým pořadatelům se navíc v tomto roce přidal 
i čtvrtý – Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). 

Odborného sympozia konaného den před svátkem sv. Václava se zúčastnili odborníci 
z rozličných institucí, jako například z univerzit, výzkumných ústavů, muzeí, CHKO Jeseníky, 
Lesů ČR a dalších. S referáty vystoupili:  

 

- Mgr. Miroslav Havira, Ph.D. (Horské smrčiny Jeseníků – včera, dnes a zítra),  

- Mgr. Vít Slezák (Borovice kleč v Jeseníkách) 

- Ing. Hana Komárková (Podpora managementu ochrany přírody v lesích 

spravovaných Lesy ČR, s. p.) 

- Mgr. Marie Mrázková, Ph.D. a Mgr. Radek Štencl (Důvody pro obnovení pastvy skotu 

a ovcí ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku) 

- Mgr. Petr Šaj (Novodobý vývoj populace sokola stěhovavého v Jeseníkách) 

- Ing. Filip Beneš (Ochrana přírody jako nedílná součást práce lesníka) 

- Mgr. Martin Starý (Entomologický minikurz – entomologický průzkum v okolí 

Jeseníku) 

- Mgr. Květoslav Growka (Chov králíků jako forma ochrany přírody?) 

- Mgr. Matěj Matela (Výstava o pastevectví v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku) 

- Mgr. Božena Kaňáková (Na slovíčko s ochráncem přírody a ornitologem Mgr. 

Ladislavem Hajným)  

- kolektiv autorů (Characterization of Selected Stream Ecosystems in the Jeseníky 

Mountains). 
 

Sympozia se účastnilo přibližně 140 posluchačů, mezi zúčastněnými nechyběla odborná 
i laická veřejnost a studenti základních i středních škol. Čestnými hosty semináře byli 

RNDr. Bc. Iveta Tichá, vedoucí Odboru sportu, kultury a památkové péče Olomouckého kraje, 
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Mgr. David Sychra, vedoucí oddělení kultury OSKPP OK, Ing. Jana Konvičková, starostka 
města Jeseník a Mgr. Zdeňka Blišťanová, místostarostka města Jeseník. Setkání proběhlo pod 
záštitou Mgr. Františka Jury, náměstka hejtmana Olomouckého kraje.  
 

 

1.5. PREZENTAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

V rámci svatováclavského setkání byl v roce 2018 představen sborník XVIII. 

svatováclavského setkání v Jeseníku (ISBN 978-80-87632-50-5 / 978-80-87496-16-9) na téma 

Jeseníky a ochrana přírody. Předmluvu ke sborníku napsal ředitel VMJ, Mgr. Pavel Rušar, 
úvodní slovo pak odborný pracovník VMJ a editor sborníku Mgr. Matěj Matela. Svými články 

do sborníku přispěli výše jmenovaní autoři (část 1. 4.), kromě odborníků se jedná i o nadané 
žáky základních a středních škol. 

Druhým odborným sborníkem, který VMJ ve spolupráci se Státním okresním 

archivem Jeseník v roce 2018 vydalo, byl již 19. svazek vlastivědného sborníku Jesenicko 
(ISBN 978-80-87632- 49-9 / 978-80-87496-15-2). V něm publikovali odborné články autoři † 

Antonín Roubic a Karel Müller (Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. VII. Fara Uhelná 

(dříve Serksdorf), Vladan Hanulík (Reflexe lázní Gräfenberg v korespondenci členů hraběcí 

rodiny Thunů z Hohensteinu) a Ondřej Kolář (Aktéři henleinovského povstání ve Vidnavě a 

Velké Kraši před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 1945-1948). Pod oddílem tzv. 
„Drobností“ pak publikovali také tři pracovníci VMJ, jmenovitě Jan Petrásek (První písemná 

zmínka o Jeseníku), Božena Kaňáková (Portréty jesenických starostů) a Milan Rychlý (Svícen z 

Kaltenštejnu); dále pak Pavel Šopák (Ferdinand Janovský a zemědělská osvěta v Rakouském 

Slezsku v 19. století), Ivana Kolářová (Případ četnického zběha) a Květoslav Growka (Festival 

mladých koncertních umělců na Gräfenbergu). Kromě těchto prací byly v rámci svazku 
publikovány i krátké zprávy o činnosti VMJ a SOkA a další články menšího rozsahu. 

Prezentace akcí muzea probíhala v rozličných  médiích, například v Šumperském a 

jesenickém deníku, Jesenickém týdeníku, prostřednictvím internetových stránek i časopisů. 
Velmi intenzivní byla prezentace zejména prostřednictvím plakátů a pozvánek na vernisáže, 
výstavy, exkurze, přednášky a další akce. K audiovizuální prezentaci docházelo v sérii 
rozhlasových vstupů (Mgr. Pavel Rušar) či rozhlasových pořadů, edukačních programů pro 
školy a besed (Mgr. Matěj Matela).  

 

 

1.6. VÝZNAMNÉ AKCE 
 
Vyjma pravidelných vernisáží jednotlivých výstav s častými kulturními a hudebními 

vystoupeními uspořádalo VMJ v roce 2018 tři výrazné kulturně-vzdělávací akce – Muzejní 

noc, XVIII. svatováclavské setkání a Vánoční jarmark.  

V rámci tzv. Muzejní noci se dne 1. června 2018 konaly komentované prohlídky expozic 
i výstav ve Vodní tvrzi až do pozdních nočních hodin. Mimo ně probíhal na nádvoří Vodní 
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tvrze bezplatný kulturně-vzdělávací doprovodné programy, rámci něhož se v pravidelných 

intervalech střídala hudebn vystoupení s poutavou chemickou science show (zajistila Pevnost 
poznání Univerzity Palackého v Olomouci). Na parkánech Tvrze pak vznikly improvizované 
dílničky pro nejmenší děti, které zajistil spolek jesenických šermířů. Historický most k Vodní 
tvrzi obsadili stánkaři s bohatým sortimentem. Návštěvníci se tak mohli pobavit, něco se 
dozvědět, zahrát si nebo se občerstvit. 

V září se uskutečnilo tradiční, již XVIII. svatováclavské setkání. Odborného 

sympozia konaného den před svátkem sv. Václava s názvem Jeseníky a ochrana přírody se 
zúčastnili odborníci z celé řady významných institucí. Průběh sympozia je podrobněji 

rozveden v části 1. 4. Konference a semináře. 
Sympozium bylo zakončeno kurátorem komentovanou prohlídkou výstavy Ovce a 

krávy pod Pradědem aneb Historie a současnost pastevectví v Jeseníkách. Na samotný svátek sv. 
Václava pak proběhl pietní akt k připomenutí násilné internace řádových sester v Bílé Vodě, 
později večer pak slavnostní koncert na nádvoří Vodní tvrze.  

Zapojení čtvrtého pořadatele (Národního institutu pro další vzdělávání) se projevilo 
zejména vytvořením vedlejšího pole odborného sympozia, jehož náplní byl specializovaný 
seminář týkající se podpory nadání, který se zaměřil na učitele z regionu. 

Akce proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františka 
Jury. Akce se těšila velké oblibě a sklidila adekvátní ohlas v odborných kruzích, pozitivně byla 
přijata i širokou veřejností.  

Ve spolupráci s Městskými kulturními zařízeními Jeseník a Šermířským spolkem Jeseník 
zorganizovalo VMJ ve dnech 7. a 8. prosince 2018 v areálu Vodní tvrze a přilehlého 

Zámeckého náměstí již IX. ročník Vánočního jarmarku. Veřejnost se mohla seznámit s prací 
historických řemeslníků, tkalců, kovářů a kovorytců, zhlédnout vánoční představení s živým 
betlémem, navštívit řadu prodejních stánků s převážně vánočním sortimentem, nahlédnout 
do všech expozic a krátkodobých výstav (např. tematicky laděné a návštěvnicky úspěšné 

výstavy Vánoce našich babiček) a rovněž se kulturně vyžít poslechem a tancem historických 
i jiných kapel jako např. Weytora, Solideo nebo Calata. Pro nejmladší účastníky byla 
připravena celá řada hravých dílen, a to jak v historické budově Vodní tvrze, tak i venku 
„v předzámčí“. Akce se těšila velkému zájmu veřejnosti a navštívilo ji přibližně 5.000 
návštěvníků. I v roce 2018 se tak Vánoční jarmark stal navštěvnicky nejoblíbenější akcí VMJ.  

V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout rovněž dva pietní akty, jejichž pořadatelství 
je organizaci připsáno. Ten první, červencový, připomněl první oběť prusko-rakouské války z 
roku 1866 – vojáka uherské armády Ference Leó Szököse. Na přípravě pietního aktu a s ním 
souvisejícího workshopu týkajícího se války roku 1866, jehož součástí byly i ukázky dobové 

výzbroje, spolupracovala instituce především s Javornickou dělostřeleckou gardou a obcí 
Písečná.  

Druhý pietní akt se uskutečnil při příležitosti vernisáže výstavy Válka, která zrodila 

Československo a jeho cílem bylo připomenout všechny oběti první světové války. Součástí 
pietního aktu bylo představení torza původního památníku padlým, který byl vytvořen 
význámným regionálním umělcem Engelbertem Kapsem. Zpřístupnění tohoto torza široké 
veřejnosti pak doprovázelo výstavu po celou dobu jejího konání. 
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Vlastivědné muzeum Jesenicka se v roce 2018 zapojilo do společného projektu města 
Jeseník, Městských kulturních zařízení Jeseník, Státního Okresního archivu Jeseník a Základní 

umělecké školy Jeseník s názvem Jesenicko v barvách trikolory. 100 let ČSR, jehož cílem bylo 
zastřešit kulturně-vzdělávací akce připomínající stoleté výročí vzniku Československa, které se 
na Jesenicku uskutečnily. V rámci toho projektu nabídlo VMJ místním školským zařízením 

vedle tematické výstavy Válka, která zrodila Československo také sérii odborných přednášek 
pro žáky základních a studenty středních škol. Vstup na tyto přednášky byl zdarma a setkal se 
s pozitivním ohlasem zástupců škol (přednášek se zúčastnilo v součtu na 400 žáků a studentů). 

Široké veřejnosti pak byl určen workshop s názvem Připomínka dne veteránů a série 
tematických přednášek. VMJ je také spolupodílelo na organizaci slavnostního koncertu ke Dni 
české státnosti, v rámci něhož se v nádvoří Vodní tvrze představil smyčcový orchestr Jeseník 
pod taktovkou Mgr. Františka Mecha. Součástí projektu byla také výše zmíněná putovní 

výstava Století 1918─2018 v Olomouckém kraji. 
Muzeum se také i v roce 2018 připojilo ke Dnům evropského kulturního dědictví, 

v rámci něhož zaměstnanci vedli se zájemci z řad široké veřejnosti komentované prohlídky 
expozic a výstav. 
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1.7. PERSONÁLNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
V roce 2018 nedošlo oproti minulým létům ve VMJ k zásadním personálním změnám. 
V průběhu roku odešla pouze bioložka Mgr. Zuzana Blažková a nastoupil Mgr. Matěj Matela. 
Rovněž se podařilo přes dotace z úřadu práce zaměstnat Ing. Miroslava Osmančíka, který 
obsadil pozici technického správce budov. 

Ředitelem zůstal Mgr. Pavel Rušar, zástupkyní ředitele Mgr. et Bc. Markéta Kobierská 
a ekonomickou agendu dále spravovala Ing. Gabriela Krásná. V průběhu roku 2018 bylo 
zaměstnáno v instituci právě tolik osob, aby nebyl překročen ukazatel průměrný přepočtený 
stav zaměstnanců zadaný zřizovatelem, hodnota 10,38 byla těsně nedočerpána. Průměrný plat 
zaměstnanců v organizaci činil 24.358 Kč.  

Instituce se člení na sekretariát, průvodce, výtvarníka, technický úsek a úsek 
odborných pracovišť. Externě se zajišťuje ekonomika, účetnictví, mzdy a personalistika, IT 
služby a správa webu. 
 
V roce 2018 skončilo hospodaření muzea se ziskem 34.300,07 Kč. K tomuto výsledku 
napomohly nezanedbatelné tržby ze vstupného, dary, dotace, účelové příspěvky od zřizovatele 
a také zapojení FI na opravy majetku. Při těchto finančních možnostech organizace je každý 
neočekávaný výdaj na opravu např. stálých expozic nebo nemovitého majetku velkým 
zásahem do rozpočtu. I přes veškeré problémy se muzeum snaží udržet si dlouhodobě 
vysokou prestiž, a tím dosahuje velmi dobrých výsledků v návštěvnosti. Dosažený zisk je krytý 
prostředky na účtu organizace a bude použit na pokrytí ztráty roku 2015. Rozpočet na rok 
2019 se plánuje jako vyrovnaný.  

Nezanedbatelným dílem přispěli do rozpočtu organizace místní donátoři a sponzoři 
(viz část „Spolupráce“). 

Z hlediska majetkoprávních záležitostí se ukazuje největším problémem nedořešení 
soudního sporu mezi Arcibiskupstvím Olomouckým a Lesy ČR o budovu Vodní tvrze. Soudní 
spor je teprve v počátku a jeho řešení se předpokládá v rozsahu několika let.  

 
 

1.8. SPOLUPRÁCE 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka spolupracovalo s celou řadou subjekty. V přípravě 

svatováclavského setkání a vydávání sborníků odborných prací zejména se Státním okresním 

archivem Jeseník, dále se Společností Vincenze Priessnitze, obcemi Bílá Voda, Písečná, Bělá pod 
Pradědem, městy Jeseník, Vidnava, Zlaté Hory a dalšími. V rámci výstavní činnosti pak např. 

s Městským kulturním zařízením v Javorníku, Javornickou dělostřeleckou gardou, Slezským 

zemským muzeem v Opavě, vlastivědnými muzei v Bruntále, Šumperku, Přerově, zámkem 
Jánský vrch (Národní památkový ústav). Samozřejmostí byla spolupráce a úzká kooperace 
se zřizovatelem – Olomouckým krajem. 

 Při organizaci Vánočního jarmarku, ale i dalších akcí, se zejména rozvinula spolupráce 
s Městskými kulturními zařízeními Jeseník a Šermířským spolkem Jeseník, dále se Základní 
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uměleckou školou Jeseník. Instituce navázala velmi úzké kontakty s místními školami, a to 

zejména skrze Síť podpory nadání, které je členem. Nejintenzivnější spolupráce v tomto směru 
byla realizována prostřednictvím několika projektů se Základním školou v České Vsi, Střední 
odbornou školou a středním odborným učilištěm Jeseník, ale i dalšími školami, ZŠ Jeseník, ZŠ 
Javorník, ZŠ Bělá pod Pradědem, ZŠ Vápenná, Střední škola gastronomie a služeb Jeseník 

a další školy. Podobnou spolupráci mělo VMJ i s SVČ Duha Jeseník. V rámci sítě podpory 
nadání spolupracovala instituce i např. s Pevností poznání Univerzity Palackého v Olomouci, 
Pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími subjekty.  

V rámci činnosti VMJ proběhla rovněž spolupráce s médii, zejména pak tiskovými, 
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 a Jesenický týdeník.   
Mezi donátory, sponzory a podporovatele patřily v roce 2018 mimo jiné společnosti 

zejm. Prosperita, investiční společnost, Naturfyt Bio, Řetězárna Česká Ves, Fenix, Sting Projekt, 

Omya, dále obec Bělá pod Pradědem a město Jeseník. Formou dotací či jiných příspěvků na 
konkrétní akce finančně přispělo kromě Olomouckého kraje také Ministerstvo kultury či 
Zemský archiv v Opavě. 

 
 

1.9. STAVEBNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST, ZPRÁVA O KONTROLÁCH 
 
V roce 2018 byla dokončena kompletní projektová dokumentace k rekonstrukci a rozšíření 

expozice Vincenze Priessnitze a lázní Gräfenberg. Podle záměru Koncepce kultury 

Olomouckého kraje by se nyní mělo přistoupit k realizaci expozice.  
 Objekty VMJ jsou udržovány ve standardním rozsahu, přičemž finančně velmi 
náročné jsou multimediální expozice, ve kterých dochází k častému opotřebení, a tudíž 
k opakovanému nákupu projektorových lamp (Expozice Čarodějnických procesů na Jesenicku 

v 17. století, Spirála času Země), event. k dalším nezbytným úpravám. Ve stanovených 
termínech probíhají revize zařízení. Objekt kulturní památky Vodní tvrze byl 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. 

Na začátku roku se zvětšily některé trhliny  ve zdivu Vodní tvrze a popraskala omítka v 
jejím interiéru, na což instituce reagovala zadáním statického průzkumu, jehož výsledky 

nebyly příznivé. Statikové firmy Statika Olomouc navrhují rozsáhlé úpravy, které budou muset 
být provedeny před jakoukoliv další rekonstrukcí (toalety, vnitřní omítky, fasády, výměna 
oken a dveří atd.). Ve spolupráci se zřizovatelem je nadále v této věci postupováno ve smyslu 
nalezení nejvhodnějšího řešení. Podle harmonogramu oprav došlo v roce 2018 rovněž 
k malování galerijního prostoru, prostoru foyer, schodišť a recepce. Z významných oprav a 

investic je třeba jmenovat obnovení systému EZS (za podpory Ministerstva kultury – ISO/A), 
oprava kotelny podle revizní zprávy a rozvaděčů u vstupu do Vodní tvrze. V roce 2018 byl 
realizován nákup sbírek dle nového metodického pokynu zřizovatele ve výši 18.360,00 Kč. 
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V průběhu roku 2018 bylo ve VMJ zahájeno celkem 6 kontrol ze strany externích orgánů. 

V květnu 2018 proběhla ve VMJ daňová kontrola podle ustanovení §88 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem daňové kontroly bylo 
zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně, a to v souvislosti s použitím dotace poskytnuté Úřadem práce ČR. 
Kontrolní činností nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.      

V dubnu, květnu a červnu 2018 proběhla kontrola č. 168/18/884 Okresní správy 

sociálního zabezpečení Jeseník. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském 
pojištěním, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to v období od dubna 2015 do března 2018. 
Kontrolní činností byly zjištěny nedostatky, nikoliv však zásadní. Nedostatky byly obratem 
napraveny.  

V červenci 2018 proběhla kontrola České obchodní inspekce – Inspektorátu 

Olomouckého a Moravskoslezského. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 634/1992 
Sb. o ochraně spotřebitele. Kontrola nezjistila závady, opatření nebyla uložena.      

V listopadu 2018 proběhla kontrola Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky 

v Olomouci, předmětem kontroly bylo hospodaření se s veřejnými prostředky, poskytnutými 
dle dříve uzavřené dohody. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.     

V prosinci 2018 proběhla kontrola v rámci Vánočního jarmarku, který instituce 
organizuje, a to ze strany Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. 
Předmětem kontroly bylo šetření v oblasti hygieny potravin. Kontrolou nebylo zjištěno 
pochybení.          

V prosinci 2018 proběhla kontrola v rámci Vánočního jarmarku ze strany Státní 

veterinární správy, jejíž předmětem bylo veřejné vystoupení se zvířaty v rámci představení 

Vánoční Betlém. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení platné veterinární legislativy.      
 
 

1.10. VÝRAZNÁ POZITIVA A VÝRAZNÁ NEGATIVA 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka je kulturní dominantou města i regionu, je pilířem cestovního 
ruchu v oblasti jesenických hor. Nabízí dvě velmi moderní, multimediální expozice a třetí 
takovou plánuje; dále nabízí řadu krátkodobých výstav z mnoha oborů, a pokrývá tak celou 
škálu zájmů odborné i laické veřejnosti. Výrazným pozitivem je také stabilní personální 
situace ve VMJ, vyrovnaný rozpočet a široká síť spolupracujících subjektů na regionální i 
národní úrovni. 

Provedené interní šetření rovněž zjistilo, že zaměstnanci jako zcela největší klad roku 

2018 chápou získání nových depozitářů pronájmem od firmy Naturfyt Bio, což se podařilo 

díky navýšení příspěvku zřizovatele, ale i díky místní popularitě instituce (nájemné je o cca 
třetinu levnější, než by byla jeho obvyklá tržní cena. Zajištěním kvalitních depozitárních 
prostor rovněž vedení VMJ splnilo jednu ze základních priorit stanovenou pro rok 2018.  
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Negativem jsou nedořešené majetkoprávní vztahy mezi Lesy ČR a Arcibiskupstvím 
olomouckým týkající se vlastnictví budovy Vodní Tvrze. Jako negativní či neuspokojivé lze 

rovněž vnímat nastavení koeficientu průměrný přepočtený stav zaměstnanců na číslo 11, kdy 
pro stoprocentní zajištění zejména odborných úkolů či úkolů souvisejících s digitalizací by 
bylo potřeba tento koeficient navýšit alespoň na 12. 
 
 

1.11. ZÁVĚR 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., je okresním vlastivědným muzeem. Jeho činnost v roce 
2018 směřovala zejména k posílení funkce vzdělávací, udržení funkce prezentační a výstavní 
a rozvoji a nastartování funkce výzkumné. Činnost byla orientována zejména na obory 
vymezené zřizovací listinou, tj. na historii, archeologii, biologii a částečně geologii. V rámci 
instituce byly podle zákona 122/2000 Sb., rovněž v  adekvátní míře naplňovány standardy 

dostupnosti. Vernisážemi, výstavami i jednorázovými akcemi typu Muzejní noc či Vánoční 

jarmark se muzeum stalo přirozenou a oblíbenou součástí turistického ruchu regionu. Je 
oblíbeno jak široké, tak i odborné veřejnosti. 
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2. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  

VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICKA V ROCE 2018: 

TABULKOVÁ ČÁST 

 
Tabulková část výroční zprávy obsahuje statistické údaje o činnosti Vlastivědného muzea 
Jesenicka v roce 2018. Přehledná forma tabulek a komentářů slouží k rychlé orientaci. 
 
 

 2.1. SBÍRKY 

 
2.1.1. Akvizice 

 

2.1.1. Akvizice (rok 2018) přírůstkových čísel kusů náklady v Kč             

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 9 23              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 59 697              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 10 148 20.360,- Kč             

e. dary 22 151              

f. převody 0 0              

Celkem 100 1.019 20.360 Kč 

 
 

2.1.1.1. Oddělení biologie 
 
V roce 2018 nebyly podsbírky botanická a zoologická rozšířeny z důvodů absence odborného 
pracovníka v souvislosti s odchodem bioložky VMJ, Mgr. Zuzany Blažkové. Na rok 2020 je 
plánován návrat bioložky Mgr. Slezákové z mateřské dovolené. 
 

2.1.1.1. Akvizice – oddělení biologie přírůstkových čísel kusů náklady v Kč             

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 0 0              

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 0 0 0 Kč 

Tabulka 2: Souhrnná tabulka akviziční činnosti – oddělení biologie 
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2.1.1.2.  Oddělení geologie 

 
V roce 2018 nebyla podsbírka geologie rozšířena z důvodu absence interního odborného 
pracovníka. V roce 2019 je plánováno vytvoření pracovní pozice odborného pracovníka 
v oboru geologie. 
 

2.1.1.2. Akvizice – oddělení geogie přírůstkových čísel kusů náklady v Kč             

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 0 0              

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 0 0 0 Kč 

  

 

2.1.1.3. Oddělení společenských věd Jeseník 
 
V roce 2018 byla podsbírka historie VMJ rozšířena dle koncepce sbírkotvorné činnosti. 
Celkem bylo zapsáno 472 předmětů, což obnáší 77 přírůstkových čísel a 203 inventárních 
čísel. Z toho bylo 66 inventárních čísel nabyto koupí, 67 darem a zbytek vlastním sběrem 
(včetně tzv. starého sběru) či výzkumem. 

K nejvíce hodnotným předmětům pak patřila porcelánová jídelní sada z první 
republiky a tři čajové servisy ze stejného období. Dále byla zakoupena busta Vincenze 
Priessnitze, litografie L. Bartoše a F. Gesiericha od K. Growky. Mezi drobnější předměty, které 
byly v tomto roce získány koupí, patřila například prvorepubliková sada lžiček na kompot 
nebo nábytek do pokojíčku pro panenky. 

V roce 2018 byla do podsbírky historie zapsána darem dřevěná truhlice z roku 1802 
od Norberta Müllera, dále soubor odznaků, medailí a dalších propriet týkajících se ČSM 
a SSM z let 1949–1989 získané darem od K. Growky. Dále byly darem získány háčkované 
a pletené textilie od I. Šabové pocházející z 1. poloviny 20. století 

 

2.1.1.3. Akvizice – odd. spol. věd (Jeseník) přírůstkových čísel kusů náklady v Kč             

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 9 23              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 36 150              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 10 148 20.360 Kč             

e. dary 22 151              

f. převody 0 0              

Celkem 77 472 20.360 Kč 
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2.1.1.4. Oddělení archeologie 
 

V roce 2018 se podařilo rozšířit archeologickou sbírku o další sbírkové předměty. Za rok 2018 
je evidováno 7 přírůstkových čísel, což představuje 367 ks sbírkových předmětů. 
Nejvýznamnější akvizicí roků 2018 je považovat velký soubor dřevěných předmětů 
nalezených při archeologickém výzkumu Poštovní štoly ve Zlatých Horách, který prováděla 
Archaia Olomouc a.s. Veškeré hodnotné nálezy byly ze strany Archaii Olomouc následně 
předány i se závěrečnou zprávou  VMJ. 

 

2.1.1.4. Akvizice – oddělení archeologie přírůstkových čísel kusů náklady v Kč             

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 0 0              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 7 367              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 0 0              

f. převody 0 0              

Celkem 7 367 0 Kč 

 
 

2.1.1.5. Oddělení společenských věd Javorník 
 
Do sbírek VMJ historické podsbírky Javorník přibylo za rok 2018 celkem 180 historických 
předmětů.  

Z nejpozoruhodnějších akvizic jmenujme soubor předmětů z 20. až 40. let 20. století, 
které se podařilo najít na půdě domu č.p. 4 ve Vlčicích, dále pak plaketu TGM nalezenou 

ve sběrném dvoře v Javorníku a v neposlední řadě antickou minci  (1/2 centenionalis z doby 
vlády císaře Constantia II., tj. z let 337 – 361 po Kr.) pocházející z vidnavského depot mincí. 
  

2.1.1.5. Akvizice – odd. spol. věd (Javorník) přírůstkových čísel kusů náklady v Kč             

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 0 0              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 16 180              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 0 0              

f. převody 0 0              

Celkem 16 180 0,- Kč 

 

                

 

2.1.2 Inventarizace sbírek 
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Na základě desetiletého plánu inventarizace sbírek byly v roce 2018 provedeny revize 
v jednotlivých odděleních Vlastivědného muzea Jesenicka. Složení revizních komisí bylo 
určeno ředitelem VMJ Mgr. Pavlem Rušarem. Kontrola a sumarizace revizí byla provedena 
Mgr. Janem Petráskem.  

Sbírka původního Okresního muzea v Jeseníku (MJE/002-04-30/107002) byla v roce 
2018 zinventarizována z 21,44 %, což představuje revizi 6.341 evidenčních čísel. 

Sbírka původního Městského muzea v Javorníku (MJA/002-04-30/108002) byla v roce 
2018 zinventarizována z 9,86 %, což představuje revizi 777 evidenčních čísel. 

Během provedených revizí provedených v roce 2018 nebyly zjištěny zásadní 
nedostatky, revidované předměty byly bez závad dohledány na místě obvyklého uložení. 
Komisí bylo konstatováno, že byla splněna zákonná podmínka zrevidovat minimálně 5 % 
sbírky.  

 
 

2.1.2.1. Oddělení biologie 
 
Dne 18. 12. 2018 byla provedena revize biologické podsbírky VMJ, resp. kontrola 
inventarizace, která proběhla v rámci mimořádné revize 100 % podsbírky biologické sbírky 
původního Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku. Mimořádná revize byla uložena 
příkazem ředitele č. 97/2018 ze dne 14. 5. 2018 z důvodu předání správy podsbírky mezi Mgr. 
Zuzanou Blažkovou a Mgr. Matějem Matelou. V rámci této inventarizace byla ověřena fyzická 
přítomnost a stav dotyčných sbírkových předmětů a porovnána s chronologickou 
a systematickou evidencí. Všechny předměty byly dohledány podle lokace. Jejich stav se 
ukázal jako uspokojivý.  

Inventarizací prošla botanická (1596 inventárních čísel, 1914 kusů) a zoologická (3776 
inventárních čísel, 3882 kusů) podsbírka, celkově tedy 5372 inventarních čísel, resp. 5796 kusů 
předmětů. 

V rámci revize byly zkontrolovány i dlouhodobé zápůjčky z podsbírky (Městské 
muzeum ve Vidnavě 25 inv. čísel/kusů; muzeum v Lipová-lázně 19 inv. čísel/kusů a na zámku 
Janský vrch 16 inv. č./kusů). 

Nové přírůstky nejsou pro rok 2018 evidovány. 
 

 

2.1.2.2.  Oddělení geologie 
 
Dne 21. 12. 2018 provedena revize části geologické sbírky VMJ. V souladu s desetiletým 
plánem revizí byly v roce 2018 zrevidovány kolekce souvků, tedy hornin, minerálů a fosilií 
přivlečených pevninským ledovcem, nebo jejich ekvivalentů ze zahraničních lokalit, 
nacházející se ve vitrínách V6, V7 a ve skříni S6A v celkovém počtu 549 exponátů, tj. 497 
inventárních čísel. Jeden exponát (1409) nebyl dohledán a bude nahrazen podobným 
exponátem z pomocné evidence na základě rozhodnutí PSSČ. 
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V rámci inventarizace byla provedená revize sbírkových předmětů uložených 
v expozici Spirála času Země (celkem 188 inventárních čísel), což v součtu znamená, že bylo 
revidováno 685 inventárních čísel, což představuje 14,59 % geologické podsbírky VMJ.  

Nové přírůstky nejsou pro rok 2018 evidovány. 

 
 

2.1.2.3. Oddělení společenských věd (Jeseník) 
 
 Ke dni 20. 12. 2018 byla provedena revize části historické podsbírky VMJ. Z důvodů 
stěhování sbírkového fondu do nových depozitárních prostorů započatého ke konci roku 2018 
a pokračujícího v následujícím roce bylo ustoupeno od provedení inventarizace dle 
desetiletého plánu. V rámci nového uložení podsbírky je počítáno s kompletní revizí 
předmětů a dokončení inventarizačního desetiletého cyklu. Během inventarizací však byly 
zrevidovány nové a již zapsané akvizice. Jednalo se o 47 inventárních čísel o počtu 226 kusů. 
Celkový rozsah archeologické podsbírky činí 11.339 záznamů (inventárních čísel) o 16.161 

kusech. Celkově tak bylo zinventarizováno 0, 41 % podsbírky historie. 
 

 
2.1.2.4. Oddělení archeologie 

 
Dne 20. 12. 2018 byla provedena revize části archeologické podsbírky společenských věd VMJ. 
Z důvodů stěhování sbírkového fondu do nových depozitárních prostorů započatého ke konci 
roku 2018 a pokračujícího v následujícím roce bylo ustoupeno od provedení inventarizace dle 
desetiletého plánu. V rámci nového uložení podsbírky je počítáno s kompletní revizí 
předmětů a dokončení inventarizačního desetiletého cyklu.  

Během inventarizací byly však započítány nové a již zapsané akvizice. Jednalo se o 139 
inventárních čísel, což představuje 216 kusů předmětů. Celkově bylo tedy zinventarizováno 1, 

71 % podsbírky archeologie. 

 

 
2.1.2.5. Oddělení společenských věd (Javorník) 
 
Ke dni 17. 12. 2018 byla provedena inventura části Sbírky původního Městského muzea 
v Javorníku v počtu 337 evidenčních záznamů, což představuje 2992 kusů předmětů 
(přírůstková čísla 1/01 až 13/01 a 1/2004). Dále byla povedena inventura sbírkových předmětů 
v dlouhodobých zápůjčkách uložených v Městském kulturním středisku Javorník (281 
evidenčních záznamů) a nové přírůstky za rok 2018, což činí 159 evidenčních záznamů. 
Celkem tak bylo zrevidováno 777 evidenčních záznamů sbírkových předmětů, což představuje 
9,86 % javornické sbírky. 
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2.1.3. Restaurovaní a konzervace 
 

            

2.1.3. Restaurování a konzervace celkem ks z toho externě 

2.1.3.1. základní ošetření 1.019 0 

2.1.3.2. dezinfekce 0 0 

2.1.3.3. zásadní ošetření  19 19 

   z toho: 0 0 

   2.1.3.3.1 konzervování 0 0 

   2.1.3.3.2. rekonzervování 0 0 

   2.1.3.3.3 restaurování 12 12 

   2.1.3.3.4. preparace 0 0 

   2.1.3.3.5 repreparace 7 7 

Celkem všech 1.038 19 

            
 

2.1.3.1. Oddělení biologie 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka získalo v roce 2018 účelové finanční prostředky ve výši 

7.000 Kč z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci programu ISO/D – Preventivní ochrana před 

nepříznivými vlivy prostředí, kapitola Náročné restaurování, konzervace a preparování, na 
pokrytí nákladů spojených s repreparací 4 ks raritních srnců a opravou 3 dioramat s dravými 
ptáky. Repreparaci prováděl na základě smlouvy o dílo profesionální preparátor, pan Marek 
Nimrichtr. Repreparované sbírkové předměty jsou vedeny pod inventárními čísly Z60 

Accipiter gentilis, Z66 Accipiter nisus, Z68 Aquila chrysaetos, Z249 raritní srnec, Z250 srnec 
parukář, Z251 raritní srnec a Z1771 raritní srnec. V souvislosti s raritním srncem inv. č. Z 250 
bylo vzhledem ke špatnému stavu předmětu přistoupeno ke kompletní repreparaci, resp. k 
výměně kůže se zachováním původní trofeje (jedinečné paruky); u ostatních 
dermoplastických preparátů došlo pouze k méně závažným profesionálním zásahům (čištění, 
odmaštění, hloubkové odsátí prachu atd.).  
 
 
2.1.3.2.  Oddělení geologie 
 
V roce 2018 neproběhly v rámci podsbírky geologie úkony spojené s konzervací sbírkových 
předmětů, a to z důvodu absence interního odborného pracovníka. V roce 2019 je plánováno 
vytvoření pracovní pozice odborného pracovníka v oboru geologie. 
 
 

2.1.3.3. Oddělení společenských věd (Jeseník) 
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V rámci práce se sbírkami, relokace některých předmětů a celkového napravování způsobů 
uložení předmětů bylo v roce 2018 provedeno pouze dílčí základní očištění předmětů, 
v některých případech došlo k novému zabalení do ochranných obalů apod.  

K odbornému restaurování předmětů došlo u barokního zámku (HJE 6000) a ocelové 
kyrysnické přilby (HJE 6595) prostřednictvím Jaroslava Křížka. 
 
 

2.1.3.4. Oddělení archeologie 
 
V případě archeologické podsbírky byla v roce 2018 provedena základní konzervace nově 
získaných předmětů, tj. omytí a následné usušení nalezených keramických zlomků. Celkem 
bylo základně ošetřeno 367 sbírkových předmětů.  

V roce 2018 započalo rovněž odborné restaurování 10 kovových předmětů (svícen, 3 
korbele, 3 tesáky, kopí, 2 mističky a zámek), jehož zhotovitelem je umělecko-kovářská dílna 
pánů Mg.A Jaroslava Křížka a Štěpána Křížka. 
 
 
2.1.3.5. Oddělení společenských věd (Javorník) 
 
V roce 2018 byla provedena základní konzervace u nových předmětů v počtu 180 kusů. 
V případě dřevěných předmětů uložených v depozitářích v Javorníku bylo použito základních 

přípravků proti dřevokaznému hmyzu a plísním (I-profi Lignofix 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. Centrální evidence sbírek 
           

2.1.4.1. Centrální evidence sbírek evidenčních čísel 

2.1.4.1.1. zařazení do sbírky 859 

2.1.4.1.2. vyřazení ze sbírky 0 

 
  

2.1.4.2. Nájmy, výpůjčky a zápůjčky  
 

2.1.4.2. Nájmy a výpůjčky  ks z toho zahraničí 

2.1.4.2.1. nájem 0 0 

2.1.4.2.2. výpůjčky 845 0 
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2.1.4.2.2. zápůjčky 0 0 

 
 

2.1.5. Depozitáře 
 

2.1.5. Depozitáře počet / plocha úložná plocha 

2.1.5.1. nové 0 / 0 m   

2.1.5.2. adaptované 6 / 357 m   

2.1.5. celkem 6 / 357 m   

2.1.5.3. z toho zabezpečení 5 x EZS, EPS - 

   2.1.5.3.1. mechanické 6 - 

   2.1.5.3.2. elektronické lokální 3 - 

   2.1.5.3.3. elektronické centrální 2 - 

   2.1.5.3.4. hlídková služba 5 - 
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2.2. ROZBOR ČINNOSTI ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2018  
 

2.2.1. Přírůstky za rok 2018 dle oddělení 
 
2.2.1. Přírůstky ke dni 31. 12. 2018 počet přírůst. č. počet invent. č. počet kusů  

2.2.1.1. oddělení archeologie  7 207 367 

2.2.1.2. oddělení biologie  0 0 0 

2.2.1.3. oddělení geologie  0 0 0 

2.2.1.4. oddělení společenských věd (Javorník) 16 159 180 

2.2.1.5. oddělení společenských věd (Jeseník)  77 145 475 

 100 511 1022 

 
 

2.2.2. Digitalizace fondů VMJ 
 
2.2.2. Digitalizace fondů VMJ digitalizováno (ks) 

2.2.2.1. oddělení archeologie  367 

2.2.2.2. oddělení biologie  0 

2.2.2.3. oddělení geologie  549 

2.2.2.4. oddělení společenských věd (Javorník) 180 

2.2.2.5. oddělení společenských věd (Jeseník)  472 

 celkem 1.568 

 
 

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

2.2.3.1 podsbírka archeologie A2565 –2771 367 

2.2.3.2 podsbírka biologie - 0 

2.2.3.3 podsbírka geologie -  0 

2.2.3.4 podsbírka spol. věd (Javorník) H/JA7630 – H/JA7788 180 

2.2.3.5 podsbírka spol. věd (Jeseník) H/JE17955 – H/JE18158 472 

Celkem  - 1.580 
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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 27 0 

   2.2.4.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu  20 0 

   2.2.4.1.2. podíl na jiném výzkum 7 0 

   2.2.4.1.3. mezioborové výzkumy 0 0 

2.2.4.2. externí úkoly celkem 0 0 

   2.2.4.2.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 0 0 

   2.2.4.2.2. podíl na jiném výzkum 0 0 

2.2.4.2.3. mezioborové výzkumy 0 0 

2.2.4.3. odborné prezentace 6 0 

   2.2.4.3.1. konference 4 0 

      2.2.4.3.1.1. pořadatel 1 0 

      2.2.4.3.1.2. aktivní účast 1 0 

      2.2.4.3.1.3. pasivní účast 3 0 

   2.2.4.3.2. semináře 2 0 

      2.2.4.3.2.1. pořadatel 0 0 

      2.2.4.3.2.2. aktivní účast 0 0 

      2.2.4.3.2.3. pasivní účast 2 0 

   2.2.4.3.3. dílny 0 0 

      2.2.4.3.3.1. pořadatel 0 0 

      2.2.4.3.3.2. aktivní účast 0 0 

      2.2.4.3.3.3. pasivní účast 0 0 

 
 

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

2.2.5.1. Oddělení archeologie 
 
V roce 2018 plnilo oddělení archeologie interní úkoly související s prácí na interních 
katalozích sbírek a výzkumem spojeným s přípravou a pořádáním výstav, přednášek a exkurzí 
v celkovém počtu 2 úkoly. Mgr. Rychlý se dále podílel na jiném úkolu v souvislosti s tzv. T-

praxí pod názvem Příprava historické muzejní výstavy – Válka, která zrodila Československo.  
Mgr. Rychlý se rovněž podílel na jiném úkolu v souvislosti s projektem NAKI – Identifikace a 

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

Moravy a Slezska. V roce 2018 nebyly ze strany oddělení archeologie prováděny mezioborové 
výzkumy. 
 
 

2.2.5.2.  Oddělení geologie 
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    V roce 2018 provádělo oddělení geologie tyto interní úkoly:  
- práce spojené s přípravou exkurzí (zajištěno externě). 

 
 

2.2.5.3. Oddělení biologie  
 

V roce 2018 provádělo oddělení biologie tyto interní úkoly:  
 - studium fauny a flory okresu Jeseník a CHKO Jeseníky; 
 - zápis pozorování do nálezových databází ochrany přírody;  
 - výzkumné úkoly související s přípravou přednášek, exkurzí a odborných 

článků.  
 
 

2.2.5.4. Oddělení společenských věd (Javorník)  

  
V roce 2018 plnilo oddělení společenských věd Javorník interní úkoly související s výzkumem 
spojeným s přípravou a pořádáním výstav, přednášek a exkurzí v celkovém počtu 4 úkoly. 
Mgr. Rychlý se dále podílel na jiném úkolu v souvislosti se spoluorganizováním dvou výstav 
s Městským kulturním střediskem Javorník. Ve spolupráci se ZŠ Javorník  vznikaly v rámci 
oddělení speciální tematické přednášky. V roce 2018 nebyly ze strany oddělení společenských 
věd Javorník prováděny mezioborové výzkumy. 
 
 

2.2.5.5. Oddělení společenských věd (Jeseník)  
 
V roce 2018 plnilo oddělení společenských věd Jeseník interní úkoly související s výzkumem 
spojeným s přípravou a pořádáním výstav, přednášek a exkurzí v celkovém počtu 11 úkolů. 
Mgr. Petrásek a Mgr. Kaňáková se dále podíleli na jiném úkolu v souvislosti s tzv. T-praxí pod 

názvem Příprava historické muzejní výstavy – Válka, která zrodila Československo (září/říjen 
2018).  Mgr. Petrásek a Mgr. Kaňáková se dále podíleli na jiném úkolu v souvislosti s 

projektem NAKI – Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – 

na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska. V roce 2018 nebyly prováděny mezioborové 
výzkumy. 
 
                        

2.2.6. Věda a výzkum: odborné prezentace dle oddělení 
 

2.2.6.1. Konference 
 
2.2.6.1. Konference název a místo konání typ účasti 

2.2.6.1.1. oddělení archeologie XVIII. svatováclavské setkání v Jeseníku  pasivní 

2.2.6.1.2. oddělení biologie XVII. Svatováclavské setkání v Jeseníku  pasivní 
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2.2.6.1.3. oddělení geologie - - 

2.2.6.1.4. oddělení spol. věd (Javorník) XVIII. svatováclavské setkání v Jeseníku  pasivní 

2.2.6.1.5. oddělení spol. věd (Jeseník) Mgr. Kaňáková: 
XVIII. Svatováclavské setkání v Jeseníku 

aktivní 
 

Celkem 4 - 

  
 
 

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

2.2.6.2.1. oddělení archeologie - - 

2.2.6.2.2. oddělení biologie - - 

2.2.6.2.3. oddělení geologie - - 

2.2.6.2.4. oddělení spol. věd (Javorník) - - 

2.2.6.2.5. oddělení spol. věd (Jeseník) Mgr. Kaňáková: 
Zaniklá sídla Moravy a Slezska (Mendelova univerzita 
v Brně) 
 
Mgr. Petrásek: 
Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a 
metody posuzování vnitřního prostředí (Metodické 
centrum moderní architektury v Brně) 

 
pasivní 

 
 
 

pasivní 

Celkem 2 - 

 
 

2.2.7. Věda a výzkum: ediční a publikační činnost 

 
2.2.7.1. Ediční činnost 

 

Odborní pracovníci VMJ se v roce 2018 podíleli na edici 2 titulů, a to Vlastivědného sborníku 

Jesenicko (sv. 19) a sborníku k XVIII. 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 4 0 0 

2.2.7.2.4 populární články 9 0 2 

2.2.7.2.5 informační články 31 0 0 

2.2.7.2.6 nálezové zprávy 0 0 0 

Celkem 46 0 2 
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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 archeologie Odborné články (2): 
Drobná plastika koníka v sondě A1/2001 
z výzkumu zámku Jánský Vrch a její 
předchůdci ve sbírkách VMJ Javorník (Mgr. 
Rychlý) 
 
Nože ve sbírkách VMJ (Mgr. Rychlý) 
 

 
dosud nepublikováno 
 
 
 
 
interní katalog VMJ 

2.2.7.2.2. oddělení biologie Samostatné tituly (1): 
XVIII. svatováclavské setkání v Jeseníku, 
sborník referátů (editor Mgr. Matela) 
 
 
Populárně naučené články (8) 
Životaběh „Starého bracha z hor“. Dr. Oskar 
Gutwinski a Králický Sněžník (Mgr. Matela) 
 
Životaběh „Starého bracha z hor“. Dr. Oskar 
Gutwinski a Králický Sněžník (Mgr. Matela) 
 
Ahasver z Bílého Potoka. Život a dílo herce 
Rudolfa Rittnera (Mgr. Matela) 
 
Velký jesenický patriot Viktor Heeger (Mgr. 
Matěj Matela) 
 
Viktor Heeger. Renesanční osobnost ze 
Zlatých Hor (Mgr. Matela) 
 
Zapomenutí rodáci z Vrbenska. Záhadný Alois 
F. Lowag, nevydařený (?) syn známého otce 
(Mgr. Matela) 
 
Za svou proslulost vděčí jesenická horská 
chata Ovčárna zejména pilné matce Grohalce 
[rozhlasový pořad] (Mgr. Matela) 
 
„Andělé z Andělské Hory“. (rozhlasový pořad 
o významných rodácích z města Andělská 
Hora u Bruntálu) [rozhlasový pořad] (Mgr. 
Matela) 
  
Informační články (8): 
Terénní aktivity VMJ – „ornitologický 
zápisník“ Zuzany Blažkové (Mgr. Blažková) 
 
Příběhy české přírody (Mgr. Blažková) 
 
Dějiny a současnosti pastevectví na 
jesenických holích přibližuje výstava 
Vlastivědného muzea Jesenicka (Mgr. 
Matela) 

 
XVIII. svatováclavské 
setkání v Jeseníku, 
sborník referátů 
 
 
KROK – Kulturní Revue 
Olomouckého Kraje 
 
Králický zpravodaj 
 
 
KROK – Kulturní Revue 
Olomouckého Kraje 
 
positivje.cz 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Zpravodaj, Sdružení obcí 
Vrbenska 
 
 
Česko země neznámá, 
Český rozhlas Olomouc 
 
 
Přímo z místa, Český 
rozhlas Olomouc 
 
 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 
 
KROK – Kulturní Revue 
Olomouckého Kraje 
 
 



 34 

Výstava o pastevectví v nejvyšších polohách 
Hrubého Jeseníku (Mgr. Matela) 
 
 
Jesenické muzeum převzalo cenu „Anděl pro 
lepší svět“ (Mgr. Matela) 
 
Ponořte se do doby pastýřů (Mgr. Matěj 
Matela) 
 
 
Setkání doplní výstava o pastevectví (Mgr. 
Matela) 
 
Muzeum získalo vzácný přírůstek, 
humoristickou knihu (Mgr. Matela) 

XVIII. svatováclavské 
setkání v Jeseníku, 
sborník referátů 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Naše město 
 
 
 
Naše město 
 
 
Naše město 

2.2.7.2.3. oddělení geologie -   
2.2.7.2.4. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 

Odborné články (2): 
První písemná zmínka o Jeseníku (Mgr. 
Petrásek) 
 
Portréty jesenických starostů (Mgr. 
Kaňáková) 
 
Populárně naučené články (1) 
Na slovíčko s jesenickým ochráncem přírody 
a ornitologem Mgr. Ladislavem Hajným 
(Mgr. Kaňáková) 
 
Informační články (12): 
Přijďte „zapařit“ do muzea (Mgr. Petrásek) 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na 
výstavu Retrogaming – pořátky osobních 
počítačů u nás  (Mgr. Petrásek) 
 
První světová válka v muzeu  (Mgr. Petrásek) 
 
Vznik ČSR z pohledu tehdejšího obyvatelstva  
(Mgr. Petrásek) 
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představí historii turistiky a zimních sportů 
v Jeseníkách (Mgr. Kaňáková) 
 
Výstava ve Vodní tvrzi představí historii 
turistiky a zimních sportů v Jeseníkách (Mgr. 
Kaňáková) 
 
Výstava ve Vodní tvrzi představí historii 
turistiky a zimních sportů v Jeseníkách (Mgr. 
Kaňáková) 
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představuje historii turistiky a zimních sportů 
v Jeseníkách (Mgr. Kaňáková) 

 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 19 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 19 
 
 
XVIII. svatováclavské 
setkání v Jeseníku, 
sborník referátů 
 
  
Jesenický týdeník 
 
Naše Město 
 
 
 
Jesenický týdeník 
 
Naše Město 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
 
Naše Město 
 
 
 
Měsíčník Olomouckého 
kraje 
 
 
Moravský senior 
 
 



 35 

Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představí Vánoce našich babiček (Mgr. 
Kaňáková) 
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představí Vánoce našich babiček (Mgr. 
Kaňáková) 
 
 
Vánoce našich babiček ve Vodní tvrzi (Mgr. 
Kaňáková) 
 
Vánoce našich babiček ve Vlastivědném 
muzeu Jesenicka (Mgr. Kaňáková) 

Jesenický týdeník 
 
 
 
Naše Město 
 
 
 
 
Měsíčník Olomouckého 
kraje 
 
Moravský senior 

2.2.7.2.5. ostatní Samostatné tituly (1): 
Vlastivědný sborník Jesenicko 19 (editor Mgr. 
Rušar) 
 
Informační články (11): 
Mladí badatelé ze zemí V4 zkoumali 
Jesenicko (Mgr. Rušar) 
 
Mezinárodní tým mladých badatelů míří na 
Jesenicko (Mgr. Rušar) 
 
Vlastivědné muzeum spustilo odborné 
minikurzy pro žáky (Mgr. Rušar, Mgr. Starý) 
 
Zahájení T-praxí ve Vlastivědném muzeu 
Jesenicka (Mgr. Rušar) 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka v roce 2018 
(Mgr. Rušar) 
 
XVIII. svatováclavské setkání na téma 
Ochrana krajiny a přírody na Jesenicku 
 
Rok 2017 ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
(Mgr. Rušar) 
 
Předmluva (Mgr. Rušar) 
 
 
 

Historie pivovarnictví na Jesenicku (Bc. 
Tomášek) 
 
Zdeněk Svěrák uvede výstavu Půlstoletí 
s Cimrmanem (BcA. Kužílková) 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na 
výstavu Půlstoletí s Cimrmanem (Bc.A 
Kužílková) 

 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 19 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Naše Město 
 
 
Vlastivědný sborník 
Jesenicko 19 
 
XVIII. svatováclavské 
setkání v Jeseníku, 
sborník referátů 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Jesenický týdeník 

Celkem 31 informačních,  

9 populárně naučných,  

4 odborné články, 2 samostatné tituly 
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2.2.8. Věda a výzkum: badatelské návštěvy 

 
2.2.8. Badatelské návštěvy počet 

2.2.8.1  oddělení archeologie - 

2.2.8.2  oddělení biologie - 

2.2.8.3  oddělení geologie - 

2.2.8.4  oddělení společenských věd (Javorník) - 

2.2.8.4  oddělení společenských věd (Jeseník) 2 

Celkem 2 

 
 

2.2.9. Kulturně-výchovná činnost odborných pracovníků 
 

2.2.9.1. Přednášky odborných pracovníků 
 
2.2.9.1 Přednášky název počet 

účastníků 

2.2.9.1.1. oddělení archeologie Od hradu k hradu 3 (Mgr. Milan Rychlý) 19 

2.2.9.1.2. oddělení biologie Paraziti a Parazité (Mgr. Zuzana Blažková) 
 
Obojživelníci a plazi (Mgr. Zuzana Blažková) 
 
Zubař, chatař, lyžař a nenapravitelný šprýmař Oskar 
Gutwinski a Králický Sněžník (Mgr. Matěj Matela) 

10 
 

11 
 
 

16+13+75+52 

2.2.9.1.3. oddělení spol. věd (Javorník) Pevnost Stříbrná hora  (Mgr. Milan Rychlý) 14 

2.2.9.1.4. oddělení spol. věd (Jeseník) Poutní místa na Jesenicku (Mgr. Božena Kaňáková) 
 
Z historie železnice na Jesenicku (Mgr. Božena 
Kaňáková) 
 
K Třicetileté válce v regionu. 400 let od pražské 
defenestrace (Mgr. Jan Petrásek) 
 
Moravští a slezští vojáci na frontách Velké války II. 

14 
 
 

7 
 
 

7 
 

8+178 

2.2.9.1.5. ostatní Tell el-Retaba: Povídání o tom, jak Poláci, Slováci a 
Češi objevují východní deltu Nilu (Mgr. et Bc. Markéta 
Kobierská) 
 
Moravští a slezští vojáci na frontách Velké války I. 
(Ing. Radim Kapavík) 
 
Jesenicko v letech 1938 až 1945 (Bc. Kamil Tomášek) 
 
Příčiny úmrtnosti na Jesenicku v 2. polovině 19. století 
(Bc. Hana Ďuranová) 

 
 

5 
 
 

8+194 
 

31 
 

7 

Celkem 13 483 
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2.2.9.2. Autorské exkurze odborných pracovníků 
 
2.2.9.2 Exkurze název počet 

účastníků 

2.2.9.2.1. oddělení biologie Obojživelná exkurze II. (Mgr. Zuzana Blažková) 
 
Podzimní výprava na zříceninu hradu Fürstenwalde 
(Mgr. Matěj Matela) 

5 
 
 

12 

2.2.9.2.2. oddělení geologie Mykologická exkurze (Bc. Karolína Odrašková) 9 

2.2.9.2.3. oddělení spol. věd (Jeseník) Přes hranice do polských Glucholaz  (Mgr. Jan 
Petrásek) 
 
Zajatecké a internační tábory v Rudohoří a Domašově 
(Mgr. Jan Petrásek) 
 
Procházka Rejvízem a jeho okolím (Mgr. Božena 
Kaňáková)  
 
Za historií a památkami Karlovy Studánky (Mgr. 
Božena Kaňáková) 

 
17 

 
 

4 
 
 

1 
 
 

7 

2.2.9.2.4. oddělení spol. věd (Javorník) Zaniklá vesnice Růženec (Mgr. Milan Rychlý) 
 
Žulová – zajatecký tábor a Nýznerovské vodopády 
(Mgr. Milan Rychlý) 

8 
 
 

10 

2.2.9.2.5. ostatní Leuchtenstein – dominanta u Zlatých hor (Bc. Kamil 
Tomášek) 
 
Vycházka ke sv. Rochu – místu střetů a víry (Bc. Pavel 
Žurek) 

5 
 
 
 

4 

Celkem 11 82 

 
 

2.3. NÁVŠTĚVNOSTI EXPOZIC A VÝSTAV V ROCE 2018 
 

2.3.1. Návštěvnosti dle titulů 

 
2.3.1.1. Návštěvnost stálých expozic v roce 2018 

 
2.3.1.1 Návštěvnosti: stálé expozice počet návštěvníků 

2.3.1.1  Expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. stol. (Vodní tvrz) 4.114 

2.3.1.2  Historie a archeologie Jesenicka (Vodní tvrz) 1.853 

2.3.1.3  Fauna a flora Jesenicka (Vodní tvrz) 3.346 

2.3.1.4  Spirála času Země (Vodní tvrz) 1.561 

2.3.1.5  Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg (Rodný dům V. Priessnitze) 1.584 

Celkem 12.458 
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2.3.1.2. Návštěvnost krátkodobých v roce 2018 
 
2.3.1.1 Návštěvnosti: krátkodobé výstavy počet návštěvníků 

2.3.2.1  Mnoho tváří geologie. Česká geologická služba v zahraničí 1.278 

2.3.2.2  Čas adventu a Vánoc. Betlémy zblízka i z daleka 1.016 

2.3.2.3  Z historie turistiky a zimních sportů v Jeseníkách 363 

2.3.2.4  Egypt objektivem českého vědce Jaromíra Krejčího 132 

2.3.2.5  Půlstoletí s Cimrmanem 546 

2.3.2.6  Retrogaming 976 

2.3.2.7  Příběhy české přírody 111 

2.3.2.8  Post Bellum 1866 575 

2.3.2.9  Ovce a krávy pod Pradědem aneb Dějiny pastevectví v Jeseníkách 778 

2.3.2.10 Válka, která zrodila Československo 651 

2.3.2.11 Století 1918 – 2018 v Olomouckém kraji 147 

2.3.2.12 Vánoce našich babiček 1.359 

2.3.2.13 Krásné časy monarchie (Javorník) 500 

2.3.2.14 Řemeslo má zlaté dno (Javorník) 500 

Celkem 8.932 

 

 

2.4. SLUŽBY VEŘEJNOSTI 
 
Všichni odborní pracovníci se spolupodíleli na přípravách a realizaci Dnů evropského 

kulturního dědictví (EHD), Dne památek a Dne muzeí a galerií. 
 
 

2.4.1 Struktura zlevněného vstupného 

 
Vstupné do muzea je strukturováno na základní, snížené, 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) 
Doporučujeme rezervaci předem na tel. č. 584 401 070 nebo na emailu 
muzeum.rezervace@jen.cz. Doporučený počet osob ve skupině je 10, prohlídka začíná vždy 
v každou celou hodinu, poslední prohlídka pak hodinu před koncem otevírací doby. 
Vstupenky si vyzvedněte vždy nejpozději 10 minut před začátkem prohlídky. 

-  dospělí          70,- Kč 
-  důchodci, děti 12 – 18 let, studenti      35,- Kč 
-  dětem do 12 let vstup nedoporučujeme 
-  Fotografování v expozici je zakázáno!  
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Stálá expozice archeologie a historie Jesenicka (otevřena 11. 5. 2010) 
-  dospělí          40,- Kč 
-  důchodci, děti 6 – 18 let, studenti      20,- Kč 
-  děti do 6 -ti let jednotlivě       zdarma 

- v hromadných výpravách       10,- Kč 
 

Stálá expozice Fauny a flóry Jesenicka (otevřena 11. 6. 2013) 
-  dospělí          40,- Kč 
-  důchodci, děti 12 – 18 let, studenti      20,- Kč 
-  děti do 6 -ti let         zdarma 

- v hromadných výpravách      10,- Kč  
 
 

Stálá expozice Spirála času Země (otevřena od 7. 7. 2014) 
 -      dospělí         60,- Kč 
 -      důchodci, děti, 12 – 18 let, studenti      30,- Kč 
-    děti do 6 - ti let        zdarma 

 - v hromadných výpravách      15,- Kč 
   

     

Krátkodobé výstavy 
Vstupné na jednotlivé výstavy bude určováno jednorázově. 

 

 

Zvláštní vstupné (dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy) 

 
-  držitelé průkazu ZTP, průvodce ZTP     sleva 50% 
-  držitelé průkazu – AMG, Národní památkový ústav, ICOMOS, 

 Zväz muzeí na Slovensku, Fond ohrožených dětí    zdarma 
-  držitelé „Cestovní knihy“, „OLOMOUC CARD“    zdarma 
-  držitelé průkazu „Zaměstnanec Krajského úřadu Olomouckého kraje“ zdarma 

      - 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 - hlásit předem na pokladně     20 Kč 
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- pouze pro vlastní potřebu 
- je povoleno fotit pouze 5 fotografií v expozici či výstavě 

-  pořizování videozáznamu       zakázáno 
V případě omezené dostupnosti je informace zveřejněna v tisku, na webových stránkách, před 
Vodní tvrzí.  
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2.5. ÚČELOVÉ KOMISE 
 

Účelovou komisí je poradní sbor pro sbírkovou činnost, který se v roce 2018 sešel třikrát. Níže 
uvádíme seznam účastníků poradního sboru pro sbírkotvornou činnost (PSSČ): 
  

2.5.1. Jednání PSSČ ze dne 9. 4. 2018 
  
Mgr. Pavel Rušar – ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Květoslav Growka – archivář, Státní okresní archiv Jeseník 
Mgr. Milan Dvořák – biolog a geolog Vlastivědného muzea v Šumperku 
Mgr. Božena Kaňáková – historička Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Jan Petrásek – historik Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Zuzana Blažková – bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka 
Bc. Milan Rychlý – archeolog Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Veronika Dudková – Archaia Olomouc a. s. 
Bc. Kamil Tomášek – dokumentátor, zapisovatel 
Mgr. et Bc. Markéta Kobierská – archeolog a zástupce ředitele VMJ 
  
 

5.5.2. Mimořádné jednání PSSČ ze dne 2. 8. 2018 
 
Mgr. Pavel Rušar – ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Květoslav Growka – archivář, Státní okresní archiv Jeseník 
Mgr. Božena Kaňáková – historička Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Jan Petrásek – historik Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. et Bc. Markéta Kobierská – archeolog a zástupce ředitele VMJ 
  
 

5.5.3. Jednání PSSČ ze dne 10. 12. 2018 
  
Mgr. Pavel Rušar – ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Květoslav Growka – archivář, Státní okresní archiv Jeseník 
Mgr. Milan Dvořák – biolog a geolog Vlastivědného muzea v Šumperku 
Mgr. Božena Kaňáková – historička Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Jan Petrásek – historik Vlastivědného muzea Jesenicka 
Mgr. Milan Rychlý – archeolog Vlastivědného muzea Jesenicka 
RNDr. Viera Večeřová – geoložka, externí spolupracovník VMJ 
Mgr. et Bc. Markéta Kobierská – archeolog a zástupce ředitele VMJ 
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3. PŘÍLOHY 
 





REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Tabulka č.7 a

Adresa :

IČ 640 ORG

Skutečnost z toho:

celkem   Hlavní činnost Doplňková  činnost

1)    Náklady a výnosy    
Náklady celkem 8 710 813.78 8 710 813.78 0.00

z toho: daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0.00 0.00 0.00

Výnosy celkem 8 745 113.85 8 745 113.85 0.00

Výsledek hospodaření před zdaněním 34 300.07 34 300.07 0.00

Výsledek hospodaření běžného účetního období 34 300.07 34 300.07 0.00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 34 300.07 34 300.07 0.00

b) Transferový podíl (účet 672) 0.00 0.00 0.00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření
0.00

z toho: Fond odměn 0.00

Rezervní fond 0.00

0.00

-50 907.83

3) Závazné ukazatele
Schválená částka Skutečnost % plnění

Limit mzdových prostředků 3 630 300.00 3 630 300.00 100.00%

Průměrný přepočtený počet pracovníků 10.38 10.79 103.95%

Odvody z fondu investic /odpisy/ 722 293.40 717 516.00 99.34%

Odvody z fondu investic  /spolufin. akcí/ 0.00 0.00 nerozp.

Pozn. 

4) Fondy

Stav k 1.1.2018 Tvorba Čerpání Stav k Finanční krytí k

31.12.2018 31.12.2018

Fond odměn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FKSP 85 266.44 64 304.00 65 850.00 83 720.44 77 609.44
Rezervní fond 51 535.62 108 000.00 149 338.00 10 197.62 10 197.62
Fond investic 112 566.04 937 516.00 847 871.00 202 211.04 202 211.04

celkem 249 368.10 1 109 820.00 1 063 059.00 296 129.10 290 018.10

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018

jednotka -  Kč na 2 des. místa

………………………………                                                                  ………….…..……………………………

Schválený 
rozpočet
celkem jednotka - Kč na 2 des. místa

8 220 000.00

8 220 000.00

 - Návrh na příděly do fondů:

  -  Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)    

64095410 1603.00

Název organizace : Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………

Zámecké nám. 120/1, Jeseník, 790 01
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018
IČO: 64095410
Název: Vlastivědné muzeum Jesenicka 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 01.02.2019, 10h 7m46s
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Licence: W8XC XCRGUVXA / VYA  (01012018 / 01012018)

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 8 710 813,78    8 060 156,68   

I. Náklady z činnosti 8 710 813,78    8 060 155,39   

1. Spotřeba materiálu 501 282 556,87    174 341,02   

2. Spotřeba energie 502 458 085,16    529 083,46   

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        

4. Prodané zboží 504 88 089,29    71 923,86   

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        

6. Aktivace oběžného majetku 507        

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        

8. Opravy a udržování 511 453 979,00    211 140,96   

9. Cestovné 512 9 009,00    36 044,00   

10. Náklady na reprezentaci 513 24 512,00    23 745,00   

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        

12. Ostatní služby 518 1 291 078,66    1 663 268,45   

13. Mzdové náklady 521 3 738 300,00    3 308 200,00   

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 144 353,00    1 046 178,00   

15. Jiné sociální pojištění 525 9 218,00    8 127,00   

16. Zákonné sociální náklady 527 152 001,00    110 940,00   

17. Jiné sociální náklady 528        

18. Daň silniční 531        

19. Daň z nemovitostí 532        

20. Jiné daně a poplatky 538 950,00    4 050,00   

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 547 888,68    32 600,00   

27. Tvorba fondů 548 64 000,00       

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 792 738,60    764 944,00   

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 70 000,00       

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 558 101 952,44    49 892,00   
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Licence: W8XC XCRGUVXA / VYA  (01012018 / 01012018)

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 29 102,08    25 677,64   

II. Finanční náklady     1,29   

1. Prodané cenné papíry a podíly 561        

2. Úroky 562        

3. Kurzové ztráty 563     1,29   

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 8 745 113,85    8 061 422,43   

I. Výnosy z činnosti 1 179 328,33    942 749,95   

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        

2. Výnosy z prodeje služeb 602 738 686,00    666 510,00   

3. Výnosy z pronájmu 603        

4. Výnosy z prodaného zboží 604 106 987,00    104 131,00   

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     7 500,00   

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 64 000,00       

15. Výnosy z prodeje pozemků 647        

16. Čerpání fondů 648 170 672,00    116 488,96   

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 98 983,33    48 119,99   

II. Finanční výnosy 70 149,92    81,48   

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        

2. Úroky 662 149,92    81,48   
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Licence: W8XC XCRGUVXA / VYA  (01012018 / 01012018)

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 70 000,00       

6. Ostatní finanční výnosy 669        

IV. Výnosy z transferů 7 495 635,60    7 118 591,00   

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671        

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 7 495 635,60    7 118 591,00   

C. Výsledek hospodaření        

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 34 300,07    1 265,75   

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 34 300,07    1 265,75   

* Konec sestavy *
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ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018
IČO: 64095410
Název: Vlastivědné muzeum Jesenicka 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 01.02.2019, 10h 6m27s
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Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 41 627 707,94  10 317 364,53  31 310 343,41  31 971 712,72 

A. Stálá aktiva 40 613 262,77  10 317 364,53  30 295 898,24  31 019 708,84 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 219 729,70  211 298,70  8 431,00  16 864,00 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        

2. Software 013 89 970,00  81 539,00  8 431,00  16 864,00 

3. Ocenitelná práva 014        

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 129 759,70  129 759,70     

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 40 393 533,07  10 106 065,83  30 287 467,24  31 002 844,84 

1. Pozemky 031        

2. Kulturní předměty 032 20 062,00    20 062,00  2,00 

3. Stavby 021 30 323 366,04  2 264 225,00  28 059 141,04  28 396 921,04 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5 736 408,90  3 528 144,70  2 208 264,20  2 605 921,80 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 313 696,13  4 313 696,13     

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        

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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Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

B. Oběžná aktiva 1 014 445,17    1 014 445,17  952 003,88 

I. Zásoby 288 857,63    288 857,63  273 275,37 

1. Pořízení materiálu 111        

2. Materiál na skladě 112 693,00    693,00  403,18 

3. Materiál na cestě 119        

4. Nedokončená výroba 121        

5. Polotovary vlastní výroby 122        

6. Výrobky 123        

7. Pořízení zboží 131        

8. Zboží na skladě 132 288 164,63    288 164,63  272 872,19 

9. Zboží na cestě 138        

10. Ostatní zásoby 139        

II. Krátkodobé pohledávky 100 592,62    100 592,62  118 101,59 

1. Odběratelé 311 6 779,62    6 779,62  3 612,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 36 891,00    36 891,00  46 464,00 

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 18 000,00    18 000,00   

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        

30. Náklady příštích období 381 38 787,00    38 787,00  43 285,59 

31. Příjmy příštích období 385       2 000,00 

32. Dohadné účty aktivní 388       22 200,00 

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 135,00    135,00  540,00 

III. Krátkodobý finanční majetek 624 994,92    624 994,92  560 626,92 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        

3. Jiné cenné papíry 256        

01.02.2019 10h 6m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6



Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (01012018 / 01012018)

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 241 522 325,48    522 325,48  451 004,62 

10. Běžný účet FKSP 243 77 609,44    77 609,44  79 644,30 

15. Ceniny 263        

16. Peníze na cestě 262        

17. Pokladna 261 25 060,00    25 060,00  29 978,00 
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Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (01012018 / 01012018)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 31 310 343,41  31 971 712,72 

C. Vlastní kapitál 30 569 809,53  31 217 336,46 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 30 289 022,44  31 017 610,44 

1. Jmění účetní jednotky 401 30 269 329,44  31 032 124,44 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 34 207,00   

4. Kurzové rozdíly 405    

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

6. Jiné oceňovací rozdíly 407    

7. Opravy předcházejících účetních období 408    

II. Fondy účetní jednotky 296 129,10  249 368,10 

1. Fond odměn 411    

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 83 720,44  85 266,44 

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

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 10 000,00  51 338,00 

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 202 211,04  112 566,04 

III. Výsledek hospodaření 15 342,01- 49 642,08-

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 34 300,07  1 265,75 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431    

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 49 642,08- 50 907,83-

D. Cizí zdroje 740 533,88  754 376,26 

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 740 533,88  754 376,26 

1. Krátkodobé úvěry 281    

4. Jiné krátkodobé půjčky 289    

5. Dodavatelé 321 183 424,19  212 696,18 

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

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326    

10. Zaměstnanci 331 253 116,00  265 257,00 
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Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (01012018 / 01012018)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 4 650,00   

12. Sociální zabezpečení 336 99 790,00  104 376,00 

13. Zdravotní pojištění 337 42 770,00  44 738,00 

14. Důchodové spoření 338    

15. Daň z příjmů 341    

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 41 845,00  45 323,00 

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 4 777,40  5 211,00 

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374    

35. Výdaje příštích období 383 31 726,29  10 091,08 

36. Výnosy příštích období 384    

37. Dohadné účty pasivní 389 68 300,00  33 484,00 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378 135,00  23 200,00 

* Konec sestavy *
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