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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.  

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 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 (v Jeseníku – Tovární 234 – pro historický, archeologický 
a biologický depozitář a v Javorníku – Lidická 94 – pro historický depozitář). 

Instituce naplňuje funkci muzea jako správce sbírky muzejní povahy 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.“ 

Tým pracovníků instituce je řízen ředitelem organizace, ta se pak dále člení 
na sekretariát, průvodce, technický úsek a úsek odborných pracovišť. Externě se zajišťuje 
ekonomika, účetnictví, mzdy a personalistika, IT služby a správa webu. 
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1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  

VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICKA V ROCE 2017:  

TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. EXPOZICE A VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 
V roce 2017 Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízelo návštěvníkům pět stálých expozic – 

Archeologie a historie Jesenicka, Fauna a flóra Jesenicka, Čarodějnické procesy na Jesenicku 

v 17. století, Spirála času Země (v budově Vodní tvrze) a Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg 
(v rodném domě Vincenze Priessnitze v lázních nad Jeseníkem), přičemž historická expozice 
Čarodějnických procesů a geologická expozice Spirála času Země jsou velmi moderní, 
multimediální a do určité míry interaktivní, vybavené audioprůvodci ve čtyřech jazycích 

(čeština, polština, angličtina, němčina). Obě tyto výstavy získaly cenu Gloria musaealis 
(historická 2. místo v roce 2013 a geologická 3. místo v roce 2015), dříve pak tuto cenu získala 
i expozice fauny a flóry (3. místo v roce 2005). 

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 přehlednou formu, zajímavý design a uspořádanost informací.  

Expozice Fauna a flóra Jesenicka patří rovněž ke starším a ne toliko interaktivním 
expozicím, prezentuje široké spektrum zvířat a rostlin z regionu, byla obohacena o fotografie, 
herbáře, dravce v letu, je v ní umístěn počítač s dotykovou obrazovkou zpřístupňující mnoho 
textů, obrázků i soutěží a kvízů.  

Expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století je velmi moderní expozice 
a v rámci VMJ je jednoznačně nejnavštěvovanější. Nabízí unikátní projekci filmu metodou 
fogscreen, rovněž nabízí interaktivní prvky a repliky mučicích nástrojů.  

Spirála času Země je nejmodernější expozicí, multimediální a interaktivní. Věnuje se 
geologickému a geomorfologickému vývoji Jesenicka, obsahuje dokumentární filmy BBC, 
funkční model sopky, jeskyně a model trilobita, minerály ve fluorescenční vitríně a perlou 
expozice je pak videomappingová projekce ve 3D, která zachycuje geologický vývoj v krátkém 
několikaminutovém filmu.  

Expozice Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg popisuje život a dílo významného 
jesenického rodáka, zakladatelé vodoléčby na Jesenicku, přičemž je ale nutno poznamenat, 
že prostory působí již zastaralým dojmem. V roce 2017 bylo navázáno na připravené libreto 
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nové expozice a k této byla vytvořena úvodní projektová dokumentace. Expozice by měla 
v následujících letech nahradit a rozšířit onu stávající. Nová expozice bude multimediální 
a interaktivní. 

Kromě stálých expozic nabízelo v roce 2017 VMJ krátkodobé výstavy, a to ve dvou 
výstavních prostorách – v Hlavním výstavním sále a v Galerii Vodní tvrze, přičemž galerijní 
prostor je vhodný pro výstavy uměleckého charakteru. 

Expozice a výstavy ve Vodní tvrzi byly přístupné po celý rok, muzeum bylo otevřeno 
od úterý do neděle, vždy od 09:00 do 17:00, v době letních prázdnin pak ve stejný čas 
i v pondělí. Muzeum Vincenze Priessnitze bylo otevřeno od března do června v úterky 
až soboty v době od 14:00 do 17:00, v době letních prázdnin pak v úterky až neděle už 
od 12:00 do 17:00, následně pak v době od září do 17. listopadu otevřeno opět v úterky až 
soboty od 14:00 do 17:00.  

Hlavním sídlem VMJ je budova Vodní tvrze, kterou vlastní Lesy ČR a dlouhodobě ji 
pronajímají Olomouckému kraji. Budova je kulturní památkou. Muzeum Vincenze 
Priessnitze se nachází v rodném domě Vincenze Priessnitze v areálu lázní nad městem 
Jeseníkem, budovu vlastní město Jeseník a její podstatnou část pronajímá právě pro muzejní 
účely. Rovněž tato budova je kulturní památkou.  

Obě dvě zařízení  a kulturní akce v nich byly i v roce 2017 prezentovány 

na internetových stránkách muzea na adrese www.muzeum.jesenik.net. Na těchto stránkách 
byly rovněž prezentovány informace o vstupném, slevách, otevírací době apod.  

Návštěvníci během roku mohli navštívit 11 krátkodobých výstav ve Vodní Tvrzi. 
Ve výstavním sále byly představeny následující:  

 

- Vánoce ve Vodní tvrzi (přesah z předešlého roku – kurátorka Mgr. Michaela Kollerová, 

celková návštěvnost včetně 2016 činila 784 osob, z čehož 555 platících a 229 

neplatících) 

- Krása kovu, ohně a damascénské oceli (kurátor Bc. Milan Rychlý, návštěvnost 764 osob, 

z čehož 606 platících a 158 neplatících) 

- Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán (kurátor Mgr. Jan Petrásek, návštěvnost 453 osob, 

z čehož 275 platících a 178 neplatících) 

- Pytlák a jeho zbraň (kurátorka Mgr. Zuzana Blažková, návštěvnost 871 osob, z čehož 

774 platících a 97 neplatících) 

- 750 let města Jeseník (kurátoři Mgr. Jan Petrásek a Mgr. Božena Kaňáková, návštěvnost 

536 osob, z čehož 376 platících a 160 neplatících) 

- Čas adventu a Vánoc ve Vodní tvrzi (kurátoři Mgr. Jan Petrásek a Mgr. Božena 

Kaňáková, návštěvnost 1016 osob, z čehož 838 platících a 178 neplatících) 
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V galerijním prostoru Vodní tvrze pak došlo k představení výstav: 
 

- Expedice středověk (přesah z předešlého roku – kurátoři Bc. Milan Rychlý a Bc. Kamil 

Tomášek, celková návštěvnost včetně 2016 činila 980 osob, z čehož 779 platících a 201 

neplatících) 

- Historie papírové hračky (kurátorka Mgr. Božena Kaňáková, návštěvnost 1367 osob, 

z čehož 1085 platících a 282 neplatících) 

- Od Ferdy po Jonatána – zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti 

(kurátor Bc. Milan Rychlý, návštěvnost 1736, z čehož 1575 platících a 161 neplatících) 

- Šťastný život v secesi (kurátorka Mgr. Božena Kaňáková, návštěvnost 513, z čehož 403 

platících a 110 neplatících) 

- Mnoho tváří geologie (přesah do roku 2018; kurátoři pracovníci České geologické 

služby, návštěvnost 65, z čehož 41 platících a 24 neplatících) 

Plán výstav byl dodržen až na zrušení jedné plánované výstavy Umělecká výstava Mgr. Heleny 

Šikové, BcA. Ivany Kužílkové a místních umělců, a to z personálních důvodů (odchod Mgr. 
Šikové ze zaměstnání). 

V rámci činnosti detašovaného pracoviště VMJ v Javorníku, resp. zejména v rámci 
součinnosti tohoto pracoviště s Městským kulturním střediskem Javorník, došlo k prezentaci 

dvou výstav – Jménem zákona (historie a současnost policejní práce) a Křehká krása perliček 
(historie a současnost výroby vánočních ozdob). Kurátorem obou výstav byl Bc. Milan Rychlý. 
Organizačně spadají výstavy pod Městské kulturní středisko Javorník a návštěvnost v nich 
není počítána, pokud docházelo v minulých letech k udávání konkrétního čísla, šlo o velmi 
hrubý odhad.  

Pravděpodobně nejvýznamnější výstavou roku 2017 byla výstava 750 let města Jeseník, 
která byla součástí XVII. svatováclavského setkání a kterou můžeme považovat za sezónní 
výstavu. Jak název napovídá, cílem bylo představit historii města od první písemné zmínky 
roku 1267 po současnost. Výstava byla rozdělena podle významných epoch v dějinách města 
a v úsecích takto chronologicky pojatých byly představeny relevantní reprezentativní exponáty 
(velmi často přímo ze sbírek VMJ). Výstava byla otevřena slavnostní vernisáží, kterou uvedla 
Mgr.Bohumila Tinzová ze Státního okresního archivu Jeseník a na které proběhlo vystoupení 
skupiny Hanulík Brothers & Alžběta. Výstavu navštívilo celkem 536 návštěvníků. 

Velmi významnou a hojně navštěvovanou je každoročně výstava vánoční. Pro rok 

2017 nesla jméno Čas adventu a Vánoc ve Vodní Tvrzi – Vánoční betlémy z blízka i z daleka. 
Výstava představila více než tři desítky afrických a jihoamerických betlémů od soukromého 
sběratele Jaromíra Tlustého. Výstavu doplnily i další betlémy z Krkonošského muzea 
ve Vrchlabí, Muzea Podkrkonoší v Trutnově a Krkonošského muzea v Jilemnici. Vernisáž 
výstavy zahájil ředitel Mgr. Pavel Rušar a hudební doprovod v „africkém“ stylu zajistil Pavel 
Masařík bubnovým koncertem.  
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Výčet expozic a výstav poukazuje na naplnění hlavní činnosti muzea v roce 2017, 
tj. činnosti prezentační, výstavní. V rámci části zmíněných výstav docházelo k prezentaci 
poznatků týkající se přírody či historie regionu, a to zejména prostřednictvím zpřístupňování 
dílčích částí sbírkových fondů VMJ, event. dalších zapůjčených předmětů. V roce 2017 byla 
rovněž vytvořena projektová dokumentace k připravované rekonstrukci a rozšíření stávající 
expozice v rodném domě Vincenze Priessnitze v Lázních Jeseník. 

Celková návštěvnost vernisáží, výstav, přednášek, exkurzí, workshopů a Vánočního 
jarmarku (o něm viz níže) dosáhla čísla 22 529 návštěvníků, což je hodnota srovnatelná 
s předchozím rokem. 

 
 

1.2. PÉČE O SBÍRKY, SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 
 
V rámci sbírkotvorné činnosti a péče o sbírky bylo ze strany zaměstnanců VMJ postupováno 
v souladu se zákonem 122/2000 Sb., v platném znění, a s vyhláškou č. 275/2000 Sb., kterou se 
zákon provádí. Po několika letech došlo k revizi přístupu ke sbírkám v depozitářích a těmto 
byla věnována patřičná péče a pozornost. Proběhlá kontrola z Ministerstva kultury 
konstatovala absenci závažného porušení předpisů, běžné nedostatky pak byly následnými 
opatřeními uvedeny do pořádku.  

V rámci pravidelných revizí sbírkového fondu došlo k postupu podle platného 
desetiletého plánu revizí VMJ, ve Sbírce původního Městského muzea v Javorníku bylo 
zrevidováno 887 inventárních čísel, což činí 11,5 procent sbírky, ve Sbírce původního 
Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku bylo zrevidováno 3 679 inventárních čísel, což činí 
13,91 procent sbírky. 

V průběhu roku bylo do sbírek VMJ zapsáno celkem 1580 kusů movitých předmětů, 
tj. 749 sbírkových předmětů (inventárních čísel). Nebyly vyřazeny žádné sbírkové předměty. 
Na konci roku mělo VMJ ve správě 58 410 movitých předmětů, tj. 34 169 sbírkových 
předmětů (inventárních čísel). V rámci péče o sbírky nedošlo k restauraci sbírkových 
předmětů, ale byla provedena běžná ochranná opatření.  

Mezi nejzajímavější přírůstky získané v roce 2017 můžeme zařadit např. mikrofon 
Tesla z 20. let 20. století, zkompletování kachlí s architektonickými a heraldickými 
vyobrazeními z Jánského vrchu, psací stroj Mercedes Selecta z 1. poloviny 20. století 
či např. železné saně s dřevěným sedákem z roku 1901. 

Sbírkové předměty jsou nabývány formou vlastní sbírkové činnosti, dary, nákupy. 
Po schválení Poradním sborem pro sbírkotvornou činnost jsou zapsány nejprve do DEMUS, 
pak do Centrální evidence sbírek. 

V roce 2017 získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka z rozhodnutí Ministerstva kultury 
dotaci z programu ISO/D ve výši 17.000,-Kč na nákup odvlhčovače značky Master DH 721 
a obalových materiálů pro bezpečné uložení sbírkových předmětů (víkové krabice, bublinkové 
a polyetylénové fólie). Celkové pořizovací náklady v rámci akce dosáhly výše 28.709,-Kč, 
přičemž rozdíl mezi přiznanou dotací a celkovými výdaji byl hrazen z vlastních zdrojů 
organizace za finančního přispění soukromých subjektů, jmenovitě firem Fenix a Omya. 
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1.3. VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST 
 
V rámci vzdělávací činnosti muzea došlo k několika přednáškám pro veřejnost a exkurzím, 
z nichž mnohé byly tematicky vázány na probíhající krátkodobé výstavy. Během roku 
proběhly následující přednášky: 
 

- Oheň a voda, živelné katastrofy na Jesenicku (historik Mgr. Jan Petrásek) 

- Vratislavské biskupství a Jesenicko, utváření církevní správy na Jesenicku a vliv 

vratislavských biskupů na zdejší hospodářský a kulturní vývoj (historik Mgr. Jan 

Petrásek) 

- Počátky turistiky na Jesenicku; Ženský dobročinný spolek a jeho činnost v Jeseníku 

(historička Mgr. Božena Kaňáková) 

- Biodiverzita; Velké šelmy a fenomén fragmentace krajiny (bioložka Mgr. Zuzana 

Blažková) 

- Od hradu k hradu I. (archeolog Bc. Milan Rychlý) 

- Od hradu k hradu II. (archeolog Bc. Milan Rychlý) 

- Těžké minerály – co můžeme narýžovat v potocích, řekách a mořích? (externí 

spolupracovnice geoložka RNDr. Viera Večeřová) 

V rámci přednáškové činnosti pracovníků VMJ byly realizovány i přednášky pro instituce 
(Muzeum obce Česká Ves, Základní škola v Javorníku). 
Během roku 2017 proběhly následující exkurze:  
 

- Z Horního Údolí hornickou cestou k poutnímu místu Panny Marie Pomocné (historička 

Mgr. Božena Kaňáková) 

- Procházka po jesenickém hřbitově (historička Mgr. Božena Kaňáková) 

- Obojživelná exkurze (bioložka Mgr. Zuzana Blažková) 

- Motýli na hřebeni (bioložka Mgr. Zuzana Blažková) 

-  Zaniklá vesnice Hraničky (archeolog Bc. Milan Rychlý) 

- Neznámým Sokolím hřbetem (externí spolupracovnice geoložka RNDr. Viera 

Večeřová) 

- Za tajemstvím Příčné hory (externí spolupracovnice geoložka RNDr. Viera Večeřová) 
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V rámci vzdělávací činnosti instituce docházelo rovněž průběžně k workshopům tematicky 
orientovaným k jednotlivým krátkodobým výstavám. 

Vědecko-výzkumnou činnost podnikali odborní pracovníci VMJ zejména v souvislosti 
s úkoly plynoucími z pořadatelství výstav, přípravy přednášek a exkurzí (bádání v dějinách 
města Jeseníku k výstavě 750 let města Jeseník, v oblasti historie náboženských obcí v regionu, 
v oblasti dějin katastrofických požárů a povodní ve městě a dalších), po změně vedení VMJ 
podniklo biologické oddělení několik terénních šetření a zapojilo se do monitorovacích 
výzkumů (sčítání vodního ptactva, monitoring káňat lesních a rousných), oddělení historie 
započalo přípravné práce na soupisech pramenů k dějinám obce Bělá pod Pradědem. 
Oddělení archeologie se v průběhu roku věnovalo především práci na interních katalozích. 
Výsledky badatelské činnosti byly prezentovány i publikovány, a to zejména v rámci dvou dále 

zmíněných odborných sborníků – 18. svazek vlastivědného sborníku Jesenicko a sborník 
k XVII. Svatováclavskému setkání k tématu 750 let města Jeseník. Oba sborníky byly vydány 
ve spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník. 

 
 

1.4. KONFERENCE A SEMINÁŘE 
 

V září 2017 se uskutečnilo další z řady Svatováclavských setkání, tentokrát na téma 750 let 

města Jeseník, a to opět ve spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník, Společností 
Vincenze Priessnitze, Priessnitzovými léčebnými lázněmi, Městem Jeseník a obcí Bílá Voda. 
Kromě koncertu vážné hudby a pietního aktu v Bílé Vodě, který se uskutečnil v den státního 
svátku Sv. Václava, a tedy v Den české státnosti, a na němž se připomněla násilná internace 
řádových sester, se v rámci tohoto setkání uskutečnilo odborné sympozium, které se konalo 
v reprezentativních prostorách Zimní zahrady Priessnitzova sanatoria. Sympozium vedla 
ředitelka státního okresního archivu Mgr. Bohumila Tinzová a Mgr. Markéta Kobierská, 
zástupkyně ředitele Vlastivědného muzea Jesenicka a tou dobou také z titulu své funkce 
prozatímní ředitelka VMJ. 

V rámci sympozia vystoupili jednak zaměstnanci pořadatelských institucí (za VMJ 

Mgr. Jan Petrásek s příspěvkem Katastrofické požáry a povodně v Jeseníku a Mgr. Božena 
Kaňáková s příspěvkem Historie náboženské obce Církve československé husitské v Jeseníku; 
za SOkA Jeseník pak Mgr. Květoslav Growka s příspěvkem Veduta města Jeseníku) a jednak 
zástupci spolupracujících organizací – Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty Slezské univerzity v Opavě (Mgr. Ivana Kolářová – Činnost četnictva na Jesenicku 

v letech 1918-1928), Slezského zemského muzea (Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. – tentýž příspěvek 
jako Mgr. Kolářová /společně/; Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. – Jeseník a moderní výtvarná 

kultura let 1780-1938) a Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově (Mgr. Petr 
Müller – Jesenický učitel, muzikant a turista Adolf Weinhold 1881-1968). 
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1.5. PREZENTAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 
V rámci Svatováclavského setkání byl představen sborník odborných prací. Mimo vystupující 
(viz oddíl výše) dále ve sborníku publikovali Mgr. Bohumila Tinzová ze Státního okresního 

archivu Jeseník (Heslo JESENÍK místo úvodu; Osudy rodin bratří Otty a Huga Gesslerových 
v letech 1900-1953, příběh s mnoha otazníky), Mgr. Jana Hradilová z téže instituce (Smíšený 

pěvecký sbor Janáček v Jeseníku a Zdeněk Jágr aneb Jste kavalír, to vím…), PhDr. Ivana 
Tarabová ze Zemského archivu v Opavě (Regenhart a Raymann, továrna na lněné 

a damaškové zboží, Jeseník), Mgr. Petr Zatloukal z Katedry dějin umění a památkové péče 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Příčiny úmrtí v Jeseníku, potažmo na Jesenicku 

v 19. století) a do sborníku druhým příspěvkem přispěl znovu i Mgr. Květoslav Growka, 
tentokráte za opavskou pobočku České numismatické společnosti (Poklad z konce 17. století 

nalezený v Jeseníku). 
Druhým odborným sborníkem, který VMJ v roce 2017 vydalo, byl rovněž 

ve spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník připravovaný sborník Jesenicko. V něm 
publikovali odborné články autoři Antonín Roubic a Karel Müller (Inventáře kostelů 

na Javornicku z roku 1804. VII. Fara Nové Vilémovice), Markéta Poskočilová (Vhled do farní 

knihovny v Žulové), Petr Zatloukal (Mrtvorozenost dětí v církevních matrikách na Jesenicku 

v „dlouhém“ 19. století), Bohumila Tinzová (Životní příběh (ne)obyčejného kněze Josefa 

Nowaka). Pod oddílem tzv. „Drobností“ pak publikovali Michaela Kollerová (Zásluhy 

Johanna Rippera o rozvoj lázní Gräfenberg očima jeho ženy Marie), Michal Gelnar a Dana 

Rohanová (Zlomek skla s vláknem tvarovaným do obloučků z hradu Kaltenštejn), Vít Slezák 
(Jesenická socha Panny Marie Usmiřitelky), Pavel Šopák (Architekt Richard Brosche a projekt 

kina pro Vidnavu), Štěpán Koudela (Vidnavské katovny), Ivana Kolářová a Ondřej Kolář 
(Smrt nadporučíka četnictva Antonína Guhra ve Zlatých Horách roku 1920) a Květoslav 
Growka (Poválečná konfiskace poštovních známek na Jesenicku). Kromě těchto prací byly 
publikovány i krátké zprávy o činnosti VMJ a SOkA a další články menšího rozsahu. 

Prezentace akcí muzea probíhala v různých médiích, 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.  

 
 

1.6. VÝZNAMNÉ AKCE 
 
I přes významné personální změny ve Vlastivědném muzeu Jesenicka včetně změny 
managementu se organizace úspěšně pokusila navázat na již tradiční jednorázovou vánoční 

akci a v listopadu zorganizovala VIII. ročník Vánočního jarmarku v prostoru Vodní Tvrze 
a přilehlého Zámeckého náměstí. Akce se i tento rok těšila velkému zájmu veřejnosti, 
přibližně 3000 návštěvníků si přišlo poslechnout hudební koncerty středověké hudby, podívat 
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se na doprovodný program, zhlédnout umění historických řemesel a nasát sváteční atmosféru 
či si zakoupit produkty zejména regionálních výrobců. Mnoho návštěvníků Vánočního 

jarmarku využilo možnosti nahlédnout do vánoční muzejní výstavy s názvem Čas adventu 

a Vánoc ve Vodní tvrzi, ve které bylo možno zhlédnout vánoční betlémy z našich krajin, 
ale i z dalekého zahraničí. 

Muzeum se i v roce 2017 připojilo ke Dnům evropského kulturního dědictví, v rámci 
něhož zaměstnanci vedli se zájemci z řad veřejnosti komentované prohlídky expozic a výstav. 

 
 

1.7. PERSONÁLNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
V roce 2017 došlo ve Vlastivědném muzeu Jesenicka k významným personálním změnám, 
k poslednímu srpnu rezignovala dlouholetá ředitelka Mgr. Veronika Rybová a na svých 
pozicích skončili k tomuto dnu rovněž zástupce ředitele Ing. Jaromír Latner, CSs., 
a ekonomka a správkyně rozpočtu Ing. Zuzana Kotasová. Po přechodnou dobu dvou měsíců 
řídila instituci Mgr. Markéta Kobierská. Dne 2. října 2017 jmenovala Rada Olomouckého 
kraje ředitelem Mgr. Pavla Rušara, po jeho nástupu do funkce dne 1. 11. 2017 přešla 
Mgr. Markéta Kobierská na pozici zástupkyně ředitele. Správu ekonomických záležitostí 
zajišťuje Ing. Gabriela Krásná. 

V roce 2017 bylo v instituci zaměstnáno vždy nejvíce 11 osob (ředitel p. o., asistent 
ředitele, výtvarník-grafik, tři průvodci, čtyři odborní pracovníci a uklízečka. Průměrný 
přepočtený stav zaměstnanců činil v roce 2017 10,85, přičemž průměrná mzda činila 25 622,-
Kč.  

Hospodářské problémy druhé poloviny roku 2017 se podařilo překlenout 
mimořádnou dotací zřizovatele, tedy Olomouckého kraje, a hospodářský výsledek s touto 
mimořádnou dotací skončil jako velmi mírně kladný (1265,75,- Kč). Díky provedeným 
úsporným opatřením se rozpočet organizace plánuje pro rok 2018 jako vyrovnaný. Počet 
návštěvníků v roce 2017 dosáhl čísla 22 529 a tržby za vstupné dosáhly lehce přes 658 tisíc, což 
je částka srovnatelná s rokem předchozím. 

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, 
z kterýchžto důvodů jsou pozastaveny i plány na velké rekonstrukční projekty typu zavodnění 
vodního příkopu nebo vybudování bezbariérového přístupu k expozicím.  

 
 

1.8. SPOLUPRÁCE 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka spolupracovalo s mnoha subjekty. V přípravě 
Svatováclavského setkání např. se Státním okresním archivem Jeseník, obcí Bílá Voda, 
městem Jeseník a dalšími. V rámci další činnosti pak např. s Městským kulturním zařízením 
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v Javorníku, Slezským zemským muzeem v Opavě, zámkem Jánský vrch (Národní památkový 
ústav). Samozřejmostí byla spolupráce a úzká kooperace se zřizovatelem – Olomouckým 
krajem.  

Po změně vedení na podzim zintenzivnilo VMJ komunikaci a částečně i spolupráci se 
Státním okresním archivem Jeseník, Městskými kulturními zařízeními Javorník, městem 
Jeseník, Spolkem šermířů Jeseník, Základní uměleckou školou v Jeseníku, instituce se zapojila 
do Krajské sítě podpory nadání budované na základě vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Národním institutem pro další 
vzdělávání, očekává se tak velmi úzká spolupráce se základními a středními školami z regionu, 
středisky volného času, Univerzitou Palackého a její Pevností poznání, pedagogicko-
psychologickými poradnami, obcemi v regionu a mnohými 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 donátory, sponzory a podporovatele patřily v roce 2017 mimo jiné společnosti 
Unistav, Řetězárna, Fenix, Omya, dále obec Bělá pod Pradědem a město Jeseník. Finančně 
přispěly k chodu organizace formou dotací či jiných příspěvků na konkrétní akce kromě 
Olomouckého kraje také Ministerstvo kultury či Zemský archiv v Opavě. 

 
 

1.9. STAVEBNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST, ZPRÁVA O KONTROLÁCH 
 
V roce 2017 byla realizována úvodní projektová dokumentace k rekonstrukci a rozšíření 

expozice Vincenze Priessnitze a lázní Gräfenberg, Olomoucký kraj přislíbil dotaci 
na pokračování projektu a ta by tudíž měla pokračovat v roce následujícím.  

Objekty VMJ jsou udržovány ve standardním rozsahu, přičemž finančně velmi 
náročné jsou multimediální expozice, ve kterých dochází k častému opotřebení a tudíž 

novému nákupu projektových lamp (Expozice Čarodějnických procesů na Jesenicku 

v 17. století, Spirála času Země). 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 a další drobnou údržbou, což koresponduje se zněním 
nájemní smlouvy za symbolické nájemné. 

Ve VMJ proběhly dále např. opravy tiskárny, došlo k montáži detektoru CO v kotelně, 
opravě EKO modulu, k opravě osvětlení v expozici a k servisu promítacího zařízení Fogscreen 
(Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století). Došlo k nákupu některých sbírkových 
předmětů (např. psací stroj Mercedes Selecta či medaile z první poloviny 20. století), lamp 
do expozicí, odvlhčovačů, zimních pneumatik, laserové tiskárny a dalšího. VMJ přijalo 
do svého hospodaření i nový automobil značky Škoda Octavia.  

V roce 2017 byla ve Vlastivědném muzeu Jesenicka provedena zřizovatelem kontrola 
č. 15/17, a to ve věci použití přidělených dotací a účelovosti finančních prostředků 
poskytovaných za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016, dále ve věci kontroly hospodaření 
a kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů. V průběhu kontroly bylo 
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zjištěno, že PO nepostupovala při účtování pohledávek za zaměstnanci z titulu závodního 
stravování zajištěného prostřednictvím stravenek SODEXO v souladu s právními předpisy. 
PO přijala opatření – už v průběhu kontroly předložila účetní doklad č. 600036 ze dne 
30. 6. 2017, kterým byly zaúčtovány na účet 335.0500 pohledávky za zaměstnanci z titulu 
závodního stravování zajištěného formou stravenek SODEXO s příspěvkem z FKSP za měsíc 

6/2017, a organizace rovněž upravila text příslušné směrnice (O vedení účetnictví) dodatkem 
s účinností od 1. 8. 2017. 

V říjnu proběhla kontrola dodržování zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy ze strany Ministerstva kultury České republiky, přičemž došlo ke zjištění 
několika ne příliš závažných porušení zákona a prováděcí vyhlášky, správní řízení o uložení 
sankce tudíž nebylo kontrolorem zahájeno. VMJ podalo kontrolnímu orgánu v rámci 
stanoveného termínu písemnou informaci o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků 
a tato byla kontrolním orgánem přijata. 

Rovněž byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny 
České republiky. V rámci kontroly byl zjištěn přeplatek 219,- Kč, částka byla převedena 
na účet VMJ.  
 
 

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 velmi dvě velmi moderní a multimediální expozice a 
třetí takovou plánuje, nabízí řadu krátkodobých výstav z mnoha oborů a pokrývá tak celou 
škálu zájmů odborné i laické veřejnosti. Výrazným pozitivem je personální stabilizace 
instituce ve druhé polovině roku.  
Na druhé straně se potýká VMJ i s mnoha problémy. V roce 2017 řešila organizace výrazné 
finanční problémy, které byly překlenuty až mimořádným příspěvkem zřizovatele. Po změně 
vedení došlo k mnohým úsporným opatřením a rozpočet na rok 2018 byl naplánován jako 
vyrovnaný. Negativem jsou rovněž nedořešené majetkoprávní vztahy mezi Lesy ČR 
a Arcibiskupstvím olomouckým týkající se vlastnictví budovy Vodní Tvrze. Soudní spor 
týkající se bossingu ze strany bývalého vedení organizace byl vyřešen v roce 2017 smírem. 
Jako negativum lze rovněž uvést stanovení závazného ukazatele Průměrný přepočtený stav 
zaměstnanců na 10,38. Ačkoliv příspěvek na mzdy ze strany zřizovatele je dostatečný, 
instituce, aby plnila zřizovací listinou stanovené funkce, by měla přijmout přibližně dva další 
pracovníky na plný úvazek, a to na úsek odborných pracovišť (zejména naléhavou je potřeba 
obsadit místo geologa, které bylo v instituci dlouhodobě neobsazeno, a povinnosti vyplývající 
ze zákona byly řešeny externí službou). Pro hladký chod instituce a pro plnění všech funkcí 
stanovených zřizovací listinou by bylo potřeba alespoň 12, ale nejlépe 13 pracovníků na hlavní 
pracovní poměr. 
Nejpalčivějším problémem jsou v tuto chvíli nákladné a ne příliš vyhovující prostory 
depozitářů, a to zejména v areálu Tovární ulice v Jeseníku. Jednak je depozitář rozdělen 
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do mnoha malých místností a jednak je již prostorově vyčerpán do té míry, že pokud by byly 
nabídnuty muzeu předměty většího rozměru, musely by pravděpodobně být institucí již 
odmítnuty. Nové vedení VMJ se pokusí tento problém řešit a stanovuje si to jako jednu 
ze zásadních priorit.  
 
 

1.11. ZÁVĚR 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka je okresním vlastivědným muzeem, jehož činnost se v roce 
2017 zaměřovala zejména na funkci výstavní, částečně vzdělávací a minimálně vědecko-
výzkumnou. 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. Po změně vedení 
organizace bylo v listopadu 2017 deklarováno, že instituce v budoucnu mírně omezí činnost 
výstavní a že adekvátní kapacity zaměří i na činnosti vědecko-výzkumnou a vzdělávací a 
v případě příznivých podmínek rozšíří činnost o pilotní aktivity v oborech geografie a 
kunsthistorie. Instituce se v listopadu stala členem Krajské sítě podpory nadání Olomouckého 
kraje. Vernisážemi, výstavami i jednorázovými akcemi se muzeum stalo přirozenou a 
oblíbenou součástí turistického ruchu regionu a patří mu nezastupitelná role v kultuře 
Jesenicka. 
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2. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  

VLASTIVĚDNÉHO MUZEA JESENICKA V ROCE 2017:  

TABULKOVÁ ČÁST 

 
Tabulková část výroční zprávy obsahuje statistické údaje o činnosti Vlastivědného muzea 
Jesenicka v roce 2017. Přehledná forma tabulek a komentářů slouží k rychlé orientaci. 
 
 
 

 2.1. SBÍRKY 

 
2.1.1. Akvizice 

 

2.1.1. Akvizice (rok 2017) přírůstkových čísel kusů náklady v Kč             

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 2 2              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 70 1509              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 7 20 7.525,- Kč             

e. dary 11 49              

f. převody 0 0              

Celkem 90 1580 7.525,- Kč 

 
 

2.1.1.1. Oddělení biologie 
 
            V roce 2017 nebyla podsbírka biologie rozšířena z důvodů probíhajícího zpracování 
starých sběrů a zamítnutí financí na nákup nových akvizic. 
 

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 2017 nebyla podsbírka geologie rozšířena z důvodu absence interního 
geologického pracovníka. 
 

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 2017 byla podsbírka historie Vlastivědného muzea Jesenicka rozšířena dle 
koncepce sbírkotvorné činnosti. Celkem bylo zapsáno 333 kusů předmětů, což obnáší 
61 přírůstkových čísel a 114 inventárních čísel. Z toho bylo 20 kusů předmětů nabyto koupí, 
264 vlastním sběrem (včetně tzv. starého sběru), 49 darem od fyzických osob, sběratelů nebo 
z pozůstalosti. 

Nejvýznamnějším přírůstkem byl v roce 2017 psací stroj s kufříkem zn. Mercedes 
Selecta ve výborném stavu a který byl zároveň v užívání v 1. pol. 20. stol. zdejší rodačkou 
Věrou Matouškovou. Dalšími významnými přírůstky byly např. železné saně s dřevěným 
sedákem z roku 1901, získané darem od J. Knotka z Jeseníku, hasičský hák ke strhávání střech 
nebo kapky roztaveného zvonu z jesenického kostela ze 17. století. 

 

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

a. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 2 2              

b. vlastní sbírková činnost - systematická 41 262              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 7 20 7.525,- Kč             

e. dary 11 49              

f. převody 0 0              

Celkem 61 333 7.525,- Kč 
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2.1.1.4. Oddělení archeologie 
 
V roce 2017 se podařilo rozšířit archeologickou sbírku Vlastivědného muzea Jesenicka 

o další sbírkové předměty. Celkem bylo zapsáno 10 přírůstkových čísel, což obsahuje 
436 inventárních čísel o 918 předmětech. Všechny předměty byly nabyty vlastním sběrem 
(včetně tzv. starého sběru). 

 

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 10 918              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 0 0              

f. převody 0 0              

Celkem 10 918 0,- Kč 

 
 

2.1.1.5. Detašované pracoviště Javorník 
 
 V roce 2017 byla podsbírka historie Vlastivědného muzea Jesenicka rozšířena dle 
koncepce sbírkotvorné činnosti. Celkem bylo zapsáno 329 předmětů, což obnáší 
19 přírůstkových čísel a 199 inventárních čísel. Všechny předměty byly nabyty vlastním 
sběrem (včetně tzv. starého sběru). Nejvýznamnějšími přírůstky byly v roce 2017 mikrofon 
Tesla z 20. let 20. století, který se našel ve sběrném dvoře v Javorníku, a dále pak řada státních 
vyznamenání z potravinářského průmyslu. 
 

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 19 329              

c. soubory od sběratelů 0 0              

d. volné nákupy 0 0              

e. dary 0 0              

f. převody 0 0              

Celkem 19 329 0,- Kč 

 

                

2.1.2 Inventarizace sbírek 

 
Na základě desetiletého plánu inventarizace sbírek byly na konci roku 2017 provedeny revize 
v jednotlivých odděleních Vlastivědného muzea Jesenicka. Složení revizních komisí bylo 
určeno ředitelem VMJ Mgr. Pavlem Rušarem. Kontrola a sumarizace revizí byla provedena 
Bc. Kamilem Tomáškem.  
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Ve Sbírce původního Městského muzea v Javorníku (MJA/002-04-30/108002) bylo 

revidováno 887 inventárních čísel, což činí 11,5 % sbírky. Ve Sbírce původního Okresního 
vlastivědného muzea v Jeseníku (MJE/002-04-30/107002) bylo revidováno 3679 inventárních 
čísel, což činí 13,91 % sbírky. U všech revizí roku 2017 bylo konstatováno, že byla splněna 
zákonná podmínka zrevidovat minimálně 5 % podsbírky.  
 
 

2.1.2.1. Oddělení biologie 
 

Ke dni 29. 12. 2017 byla provedena revize č. 18 části biologických sbírek dle 
dlouhodobého plánu s programem revize v podsbírce zoologické s důrazem na entomologické 
preparáty. Dále byla provedená každoroční revize u dlouhodobých výpůjček a přírůstků. 
Celkem bylo revidováno 605 inventárních čísel, což představuj 11,26% všech zapsaných 
exponátů podsbírky botanické a zoologické. Nové přírůstky v 2017 roce nebyly. 

 
 

2.1.2.2.  Oddělení geologie 
 

Ke dni 20. 12. 2017 bylo v rámci geologické podsbírky VMJ revidováno 606 
inventárních čísel, což představuje 12,91% všech inventárních čísel dané podsbírky. 
Zrevidovány byly horniny, minerály a fosilie vrbenské a desenské klenby. V rámci 
inventarizace byla provedená každoroční revize u dlouhodobých výpůjček (celkem 142 

inventárních čísel) a v expozici Spirála času Země  (celkem 188 inventárních čísel). Nové 
přírůstky v 2017 roce nebyly. 

 
 

2.1.1.3. Oddělení společenských věd (Jeseník) 

 
Ke dni 29. 12. 2017 byla v oddělení společenských věd VMJ v Jeseníku provedena 

inventura podsbírky historické dle desetiletého plánu revizí. Revidován byl fond písemnictví 
(891 evidenčních záznamů). Rovněž byla provedena inventura nově zapsaných předmětů za 
uplynulý rok 2017 (114 inventárních čísel). Taktéž byla provedena inventura předmětů 
v dlouhodobých zápůjčkách (147 evidenčních záznamů) v těchto lokalitách: Vlastivědné 
muzeum Šumperk a jeho detašovaná pracoviště v Mohelnici a na zámku v Úsově, dále 
Městské muzeum ve Vidnavě, Muzeum J. Schrotha v Lipové-lázních, Muzeum Bílá Voda, 
zámek Jánský Vrch v Javorníku, pamětní síň Policie ČR Jeseník, Slezské zemské muzeum 
Opava a zámek Kravaře. Celkem tak bylo zrevidováno 1152 evidenčních záznamů sbírkových 
předmětů, což činní 13,7% zapsaných položek historické podsbírky VMJ.  
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2.1.2.4. Oddělení archeologie 

 
Ke dni 29. 12. 2017 byla provedena plánovaná inventura sbírek z fondu archeologie. 

Tentokrát byly zkontrolovány regály R1/C1, krabice 9 - 12. Dále byla provedena inventura 
nových sbírkových předmětů (436 evidenčních záznamů) a předmětů v dlouhodobých 
zápůjčkách Městského muzea ve Vidnavě (26 evidenčních záznamů). Celkem tedy prošlo 
inventurou 1316 evidenčních čísel sbírkových předmětů, což představuje 16,51% zapsaných 
položek archeologické podsbírky VMJ. 

 

 
2.1.2.5. Oddělení společenských věd (Javorník) 
 

Ke dni 29. 12. 2017 byla provedena inventura Sbírky původního Městského muzea 
v Javorníku v počtu 228 evidenčních záznamů. Dále byla povedena inventura sbírkových 
předmětů v dlouhodobých zápůjčkách zámku Jánský Vrch (169 evidenčních záznamů), 
v městském muzeu Javorníku (288 evidenčních záznamů) a v muzeu Bílé Vodě (3 evidenční 
záznamy) a 199 evidenčních záznamů nových přírůstků. Celkem tak bylo zrevidováno 887 
evidenčních záznamů sbírkových předmětů historické podsbírky, což představuje 11,5% 
zapsaných položek z detašovaného pracoviště VMJ v Javorníku. 
 
 

2.1.3. Restaurovaní a konzervace 

            

2.1.3. Konzervování celkem ks z toho externě 

2.1.3.1. základní ošetření 1252 0 

2.1.3.2. dezinfekce 0 0 

2.1.3.3. zásadní ošetření  0 0 

   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 0 0 

   2.1.3.3.4. preparace 0 0 

   2.1.3.3.5 repreparace 0 0 

Celkem všech 1252 0 

            
 

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.  
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2.1.4.1. Centrální evidence sbírek 
            

2.1.4.1. Centrální evidence sbírek předmětů v ks evidenčních čísel 

2.1.4.1.1. zařazení do sbírky 4179 3033 

2.1.4.1.2. vyřazení ze sbírky 0 0 

 
  

2.1.4.2. Nájmy, výpůjčky a zápůjčky  
 

2.1.4.2. Nájmy a výpůjčky  evidenčních č. / ks z toho zahraničí (evid. č. / ks) 

2.1.4.2.1. nájem 0 / 0 0 / 0 

2.1.4.2.2. výpůjčky 180 / 994 0 / 0 

2.1.4.2.2. zápůjčky 2506 / 2672 1 / 1 

 
 

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 2017  
 

2.2.1. Přírůstky za rok 2017 dle oddělení 

 
2.2.1. Přírůstky ke dni 31. 12. 2017 počet přírůst. č. počet invent. č. počet kusů  

2.2.1.1. oddělení archeologie  10 436 918 

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) 19 199 329 

2.2.1.5. oddělení společenských věd (Jeseník)  61 114 333 

 celkem 90 749 1580 

 
 

2.2.2. Digitalizace fondů VMJ 

 
2.2.2. Digitalizace fondů VMJ digitalizováno (přírůst. č.) 

2.2.2.1. oddělení archeologie  436 

2.2.2.2. oddělení biologie  747 

2.2.2.3. oddělení geologie  276 

2.2.2.4. oddělení společenských věd (Javorník) 193 

2.2.2.5. oddělení společenských věd (Jeseník)  354 

 celkem 2006 

 
 

2.2.3. Systematický zápis 

 
2.2.3. Systematický zápis zpracovaná inventární čísla kusů 

2.2.3.1 podsbírka archeologie A2128 – A2564 918 

2.2.3.2 podsbírka biologie - 0 

2.2.3.3 podsbírka geologie -  0 

2.2.3.4 podsbírka spol. věd (Javorník) H/JA7410 – H/JA7609 329 

2.2.3.5 podsbírka spol. věd (Jeseník) H/JE17836 – H/JE17950 333 

Celkem  - 1580 
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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 11 0 

   2.2.4.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu  11 0 

   2.2.4.1.2. podíl na jiném výzkum 0 0 

   2.2.4.1.3. mezioborové výzkumy 0 0 

2.2.4.2. externí úkoly celkem 3 0 

   2.2.4.2.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 0 0 

   2.2.4.2.2. podíl na jiném výzkum 3 0 

2.2.4.2.3. mezioborové výzkumy 0 0 

2.2.4.3. odborné prezentace 1 0 

   2.2.4.3.1. konference 6 0 

      2.2.4.3.1.1. pořadatel 1 0 

      2.2.4.3.1.2. aktivní účast 2 0 

      2.2.4.3.1.3. pasivní účast 4 0 

   2.2.4.3.2. semináře 3 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 3 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 2017 provádělo oddělení archeologie tyto interní úkoly:  
- práce na interních katalozích o sbírkách VMJ; 
- úkoly spojené s přípravou výstav, přednášek, exkurzí a odborných článků. 

 
 

2.2.5.2.  Oddělení geologie 
 
    V roce 2017 provádělo oddělení geologie tyto interní úkoly:  

- práce spojené s přípravou přednášek, exkurzí (zajištěno externě). 
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2.2.5.3. Oddělení biologie  
 

V roce 2017 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.  
V roce 2017 provádělo oddělení biologie tyto externí úkoly:  

- výpomoc při jarních transferech obojživelníků okolo Bobrovníku; 
 - zapojení do celonárodního sčítání káňat v rámci akce BUTEO 2017-2018 

a na to navazující monitoring a zápis barevných variant káněte lesního pro 

Ornitologický Institut Maxe Plancka v Lipsku; 
 - zapojení do mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird 

Census) a sčítání vodních ptáků během migrace. 
 
 

2.2.5.4. Oddělení společenských věd (Javorník)  

  
V roce 2017 provádělo oddělení historie v Javorníku tyto interní úkoly:  
 - práce na interním katalogu předmětů z I. světové války ve sbírkách VMJ 

v podsbírce historie  Javorník; 
 - začala práce na interním katalogu Kamenina a porcelán ve sbírkách VMJ; 

 - práce a na úkolech souvisejících s přípravou přednášek, exkurzí, odborných 
článků. 

 
 

2.2.5.5. Oddělení společenských věd (Jeseník)  
 

V roce 2017 provádělo oddělení historie v Jeseníku tyto interní úkoly:  
 - výzkum v souvislosti s přípravou a pořádáním výstav, přednášek a exkurzí....... 
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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 XVII. Svatováclavské setkání v Jeseníku  pasivní 

2.2.6.1.2. oddělení biologie XVII. Svatováclavské setkání v Jeseníku  
Ochrana přírody v Olomouckém kraji 

pasivní 
pasivní 

2.2.6.1.3. oddělení geologie - - 

2.2.6.1.4. oddělení spol. věd (Javorník) XVII. Svatováclavské setkání v Jeseníku  pasivní 

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

 
aktivní 

 
 

aktivní 

Celkem 6 - 

  
 

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 Zoologický seminář AMG (13.-15. 9., Vsetínské vrchy) pasivní 

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: 
Lektorské dovednosti v praxi muzejního pedagoga 
(MZM Brno) 
 
Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání 
a výzkume v ČR (Masarykovo muzeum, Hodonín) 

 
pasivní 

 
 

pasivní 

Celkem 3 - 

 
 

2.2.7. Věda a výzkum: Ediční a publikační činnost 

 
2.2.7.1. Ediční činnost 

 
Odborní pracovníci VMJ se v roce 2017 podíleli na edici 2 titulů, a to Vlastivědného 

sborníku Jesenicko a sborníku ke Svatováclavskému setkání. Oba sborníky byly vydány ve 
spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník. 
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2.2.7.2. Publikační činnost: souhrn za všechna odborná pracoviště 

 
2.2.7.2. Publikační činnost celkem videokazety CD Jiné 

2.2.7.2.1 samostatné tituly 2 0 0 0 

2.2.7.2.2 studie 0 0 0 0 

2.2.7.2.3 odborné články 8 0 0 0 

2.2.7.2.4 populární články 2 0 0 0 

2.2.7.2.5 informační články 37 0 0 0 

2.2.7.2.6 nálezové zprávy 0 0 0 0 

celkem 49 0 0 0 

 

 
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): 
Středověká kamenina na Jesenicku  
 
Kachle ve sbírkách VMJ 

 
Moravský sever 
 
interní katalog VMJ 

2.2.7.2.2. oddělení biologie Odborné články (2): 
 
Ochrana parazitů. Cože?! 
 
Česko plné klíšťat 
 

 
 
Forum ochrany přírody 
 
Zázraky medicíny 

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

Informační články (10): 
 
Krása kovu, ohně a damasckénské oceli 
 
Jménem zákona 
 
 
Křehká krása perliček 
 
 
Od hradu k hradu I. 
 
 
Od hradu k hradu II. 
 
 
Zaniklá vesnice Hraničky 

 
 
Jes. týdeník 
 
Javornický zpravodaj  
 
 
Jesenický týdeník, 
Javornický zpravodaj 
 
Jesenický týdeník, 
Javornický zpravodaj 
 
Jesenický týdeník, 
Javornický zpravodaj 
 
Jesenický týdeník, 
Javornický zpravodaj 

2.2.7.2.5. oddělení spol. věd 
(Jeseník) 

Odborné články (4): 
  
Historie náboženské obce CČS(H) v Jeseníku 
 
 
 

 
 

Sborník  
XVII. Svatováclavské 
setkání 
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Katastrofické požáry a povodně v Jeseníku 
 
 
 
 
Portréty jesenických starostů 
 
První písemná zmínka o Jeseníku 
 
 
 
 
Populárně naučené články (2) 
Mgr. Kaňáková, Mgr. Petrásek 
 
Život lázeňských hostů na Gräfenberku v 19. 
století 
 
 
Vincenz Priessnitz 
 
 
 
 
Informační články (27): 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na 
výstavu Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na 
výstavu Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán 
 
Vlastivědné muzeum Jesenicka zve na 
výstavu Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán 
 
Vodní tvrz zve na výstavu o historii 
papírových hraček 
 
Výstava o historii papírové hračky ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka 
 
Muzeum zve na výstavu o historii papírové 
hračky 
 
Výstava o historii papírových hraček ve Vodní 
tvrzi 
 
Muzeum zve na výstavu Šťastný život v secesi 
 
Muzeum zve na výstavu Šťastný život v secesi 
 
Výstava Šťastný život v secesi ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka 
 
Výstava Šťastný život v secesi ve Vodní tvrzi 

 
Sborník  
XVII. Svatováclavské 
setkání 
 
 
Sborník Jesenicko 
 
Sborník Jesenicko 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturní revue 
Olomouckého kraje 
(KROK) 
 
panel na výstavě Česká 
stopa ve světě vědy a 
techniky v Taipei na 
Taiwanu 
 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Naše město 
 
 
Olomoucký kraj 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Mladá fronta DNES 
 
 
Naše město 
 
Olomoucký kraj 
 
 
Mladá fronta DNES 
 
Jesenický týdeník 
 
Moravský senior 
 
 
Naše město 
 



 28 

 
Výstava Šťastný život v secesi ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka 
 
Výstava ,,750 let města Jeseník“ ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka 
 
Výstava ,,750 let města Jeseník“ ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka 
 
Výstava ,,750 let města Jeseník“ ve Vodní 
tvrzi 
 
Výstava ,,750 let města Jeseník“ ve Vodní 
tvrzi 
 
Svatováclavské setkání v Jeseníku již po 
sedmnácté 
 
750 let města Jeseník  
 
750 let města Jeseník  
 
750 let města Jeseník  
 
750 let města Jeseník  
 
Výstava ,,750 let města Jeseník“ ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka 
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představí unikátní betlémy 
 
Výstava ve Vodní tvrzi představí betlémy z 
blízka i z daleka 
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představí betlémy z blízka i z daleka 
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představí betlémy z blízka i z daleka 
 
Výstava ve Vlastivědném muzeu Jesenicka 
představí betlémy z blízka i z daleka 
 

Olomoucký kraj 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Moravský senior 
 
 
Naše město 
 
Mladá fronta DNES 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Olomoucký kraj 
 
Moravský senior 
 
Mladá fronta DNES 
 
Naše město 
 
Olomoucký kraj 
 
 
Jesenický týdeník 
 
 
Naše město 
 
 
Moravský senior 
 
 
Olomoucký kraj 
 
 
Mladá fronta DNES 

Celkem 37 informačních,  

2 populárně-naučné,  

8 odborných 
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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) 4 

celkem 4 

 
 

2.2.9. Kulturně-výchovná činnost odborných pracovníků 

 

2.2.9.1. Autorské exkurze odborných pracovníků 
 
2.2.9.1 Exkurze název počet 

účastníků 

2.2.9.1.1. oddělení archeologie Zaniklá vesnice Hraničky (Bc. Milan Rychlý) 16 

2.2.9.1.2. oddělení biologie Obojživelná exkurze (Mgr. Zuzana Blažková) 
 
Motýli na hřebeni (Mgr. Zuzana Blažková) 

- 
 

4 

2.2.9.1.3. oddělení geologie Neznámým Sokolím hřbetem (RNDr. Viera Večeřová) 
 
Za tajemstvím Příčné hory (RNDr. Viera Večeřová) 

3 
 

6 

2.2.9.1.4. oddělení spol. věd (Javorník) - - 

2.2.9.1.5. oddělení spol. věd (Jeseník) Z Horního Údolí hornickou cestou k poutnímu místu 
Panny Marie Pomocné (Mgr. Božena Kaňáková) 
 
Procházka po jesenických hřbitovech (Mgr. Božena 
Kaňáková) 

7 
 
 

15 
 

Celkem 7 51 

 
 

2.2.9.2. Přednášky odborných pracovníků 
 
2.2.9.2 Přednášky název počet 

účastníků 

2.2.9.2.1. oddělení archeologie Z Od hradu k hradu I. (Bc. Milan Rychlý) 
 
Od hradu k hradu II. (Bc. Milan Rychlý) 

19 
 

11 

2.2.9.2.2. oddělení biologie Biodiverzita (Mgr. Zuzana Blažková) 
 
Velké šelmy a fenomén fragmentace krajiny (Mgr. 
Zuzana Blažková) 

8 
 

10 

2.2.9.2.3. oddělení geologie Skály a skalní útvary na Jesenicku (RNDr. Viera 
Večeřová) 
 
Těžké minarály – co můžeme narýžovat v potocích, 
řekách a mořích? (RNDr. Viera Večeřová) 

12 
 
 

11 
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2.2.9.2.4. oddělení spol. věd (Javorník) - - 

2.2.9.2.5. oddělení spol. věd (Jeseník) Počátky turistiky na Jesenicku (Mgr. Božena 
Kaňáková) 
 
Ženský dobročinný spolek a jeho činnost v Jeseníku 
(Mgr. Božena Kaňáková) 
 
Oheň a voda, živelné katastrofy na Jesenicku (Mgr. 
Jan Petrásek) 
 
Vratislavské biskupství a Jesenicko, utváření církevní 
správy na Jesenicku a vliv vratislavských biskupů na 
zdejší hospodářský a kulturní vývoj (Mgr.Jan Petrásek) 

19 
 
 

11 
 
 

7 
 
 

15 

Celkem 9 123 

 
 
 

2.3. NÁVŠTĚVNOSTI EXPOZIC A VÝSTAV V ROCE 2017 
 

2.3.1. Návštěvnosti dle titulů 

 
2.3.1.1. Návštěvnost stálých expozic v roce 2017 

 
2.3.1.1 Návštěvnosti: stálé expozice počet návštěvníků 

2.3.1.1  Expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. stol. (Vodní tvrz) 4939 

2.3.1.2  Historie a archeologie Jesenicka (Vodní tvrz) 1274 

2.3.1.3  Fauna a flora Jesenicka (Vodní tvrz) 2131 

2.3.1.4  Spirála času Země (Vodní tvrz) 1278 

2.3.1.5  Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberg (Rodný dům V. Priessnitze) 1979 

celkem 11601 

 

 
2.3.1.2. Návštěvnost krátkodobých v roce 2017 

 
2.3.1.1 Návštěvnosti: krátkodobé výstavy počet návštěvníků 

2.3.2.1  Expedice středověk 980 

2.3.2.2  Vánoce ve Vodní tvrzi 784 

2.3.2.3  Krása kovu, ohně a damascénské oceli 764 

2.3.2.4  Historie papírové hračky 1367 

2.3.2.5  Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán 453 

2.3.2.6  Od Ferdy po Janatána. Zvířata jako hlavní hrdinové pohádek mor. literatury 1736 

2.3.2.7  Pytlák a jeho zbraň 871 

2.3.2.8  Šťastný život v secesi 513 

2.3.2.9  750 let města Jeseník 65 

2.3.2.10 Mnoho tváří geologie. Česká geologická služba v zahraničí 1278 

2.3.2.11  1016 

celkem 9827 
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2.2.7.2. Publikační činnost celkem videokazety CD Jiné 

2.2.7.2.1 samostatné tituly 2 0 0 0 

2.2.7.2.2 studie 0 0 0 0 

2.2.7.2.3 odborné články 8 0 0 0 

2.2.7.2.4 populární články 2 0 0 0 

2.2.7.2.5 informační články 37 0 0 0 

2.2.7.2.6 nálezové zprávy 0 0 0 0 

celkem 49 0 0 0 

 

 

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

kulturního dědictví EHD, Dne památek, Dne muzeí a galerií, přednášejí školám. 
 
 

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!  
 
 
 

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

- dospělí          40,- Kč 
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- 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% 
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3. PŘÍLOHY 
 









Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017
IČO: 64095410
Název: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

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

obec Jeseník obec

PSČ, pošta 790 01 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 584 401 070

fax

e-mail muzeum@jesenik.net

WWW stránky www.muzeum.jesenik.net

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Ing. Gabriela Krásná Mgr. Pavel Rušar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2018, 9h40m54s
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Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 41 910 741,51 9 939 028,79 31 971 712,72 31 556 783,97 

A. Stálá aktiva 40 958 737,63 9 939 028,79 31 019 708,84 30 715 453,84 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 189 729,70 172 865,70 16 864,00 33 731,00 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

2. Software 013 89 970,00 73 106,00 16 864,00 33 731,00 

3. Ocenitelná práva 014     

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 99 759,70 99 759,70   

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 40 769 007,93 9 766 163,09 31 002 844,84 30 681 722,84 

1. Pozemky 031     

2. Kulturní předměty 032 2,00  2,00 2,00 

3. Stavby 021 30 323 366,04 1 926 445,00 28 396 921,04 28 734 701,04 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 6 230 796,20 3 624 874,40 2 605 921,80 1 947 019,80 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 214 843,69 4 214 843,69   

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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Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

B. Oběžná aktiva 952 003,88  952 003,88 841 330,13 

I. Zásoby 273 275,37  273 275,37 273 951,12 

1. Pořízení materiálu 111     

2. Materiál na skladě 112 403,18  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 132 272 872,19  272 872,19 273 951,12 

9. Zboží na cestě 138     

10. Ostatní zásoby 139     

II. Krátkodobé pohledávky 118 101,59  118 101,59 325 968,54 

1. Odběratelé 311 3 612,00  3 612,00 2 828,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 46 464,00  46 464,00 272 927,07 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315     

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

9. Pohledávky za zaměstnanci 335     

10. Sociální zabezpečení 336     

11. Zdravotní pojištění 337     

12. Důchodové spoření 338     

13. Daň z příjmů 341     

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

15. Daň z přidané hodnoty 343     

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344     

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346     

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348     

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373     

30. Náklady příštích období 381 43 285,59  43 285,59 31 005,47 

31. Příjmy příštích období 385 2 000,00  2 000,00 19 208,00 

32. Dohadné účty aktivní 388 22 200,00  22 200,00  

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

III. Krátkodobý finanční majetek 560 626,92  560 626,92 241 410,47 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251     

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253     

3. Jiné cenné papíry 256     
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Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

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 241 451 004,62  451 004,62 175 584,03 

10. Běžný účet FKSP 243 79 644,30  79 644,30 46 191,44 

15. Ceniny 263     

16. Peníze na cestě 262     

17. Pokladna 261 29 978,00  29 978,00 19 635,00 
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Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 31 971 712,72 31 556 783,97 

C. Vlastní kapitál 31 217 336,46 30 842 405,67 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 31 017 610,44 30 713 355,44 

1. Jmění účetní jednotky 401 31 032 124,44 30 727 869,44 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403   

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 249 368,10 179 958,06 

1. Fond odměn 411   

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 85 266,44 48 156,44 

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

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

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 112 566,04 80 266,00 

III. Výsledek hospodaření 49 642,08- 50 907,83-

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 265,75 2 644,40 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431   

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 50 907,83- 53 552,23-

D. Cizí zdroje 754 376,26 714 378,30 

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 754 376,26 714 378,30 

1. Krátkodobé úvěry 281   

4. Jiné krátkodobé půjčky 289   

5. Dodavatelé 321 212 696,18 77 401,82 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10 000,00  

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326   

10. Zaměstnanci 331 265 257,00 223 706,00 
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Licence: W8XC XCRGURXA / RYA  (06042017 / 14022017)

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333   

12. Sociální zabezpečení 336 104 376,00 85 909,00 

13. Zdravotní pojištění 337 44 738,00 34 950,00 

14. Důchodové spoření 338   

15. Daň z příjmů 341   

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 45 323,00 30 704,00 

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 5 211,00  

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374   

35. Výdaje příštích období 383 10 091,08  

36. Výnosy příštích období 384  7 500,00 

37. Dohadné účty pasivní 389 33 484,00 241 724,68 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378 23 200,00 12 482,80 

* Konec sestavy *
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Licence: W8XC XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017
IČO: 64095410
Název: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

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

obec Jeseník obec

PSČ, pošta 790 01 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 584 401 070

fax

e-mail muzeum@jesenik.net

WWW stránky www.muzeum.jesenik.net

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Ing. Gabriela Krásná Mgr. Pavel Rušar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2018, 9h41m53s
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Licence: W8XC XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

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 8 060 156,68  6 997 322,75  

I. Náklady z činnosti 8 060 155,39  6 997 322,75  

1. Spotřeba materiálu 501 174 341,02  154 352,48  

2. Spotřeba energie 502 529 083,46  415 736,73  

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

4. Prodané zboží 504 71 923,86  87 698,42  

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

6. Aktivace oběžného majetku 507     

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

8. Opravy a udržování 511 211 140,96  121 706,00  

9. Cestovné 512 36 044,00  41 058,00  

10. Náklady na reprezentaci 513 23 745,00  25 950,00  

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

12. Ostatní služby 518 1 663 268,45  1 593 519,47  

13. Mzdové náklady 521 3 308 200,00  2 638 402,00  

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 046 178,00  802 684,00  

15. Jiné sociální pojištění 525 8 127,00  6 411,00  

16. Zákonné sociální náklady 527 110 940,00  73 676,66  

17. Jiné sociální náklady 528     

18. Daň silniční 531     

19. Daň z nemovitostí 532   28,00  

20. Jiné daně a poplatky 538 4 050,00  1 500,00  

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541   127,00  

23. Jiné pokuty a penále 542     

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     

25. Prodaný materiál 544     

26. Manka a škody 547 32 600,00    

27. Tvorba fondů 548     

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 764 944,00  857 611,60  

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

31. Prodané pozemky 554     

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 49 892,00  135 468,00  
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Licence: W8XC XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

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 25 677,64  41 393,39  

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 8 061 422,43  6 999 967,15  

I. Výnosy z činnosti 942 749,95  979 037,00  

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601     

2. Výnosy z prodeje služeb 602 666 510,00  662 209,00  

3. Výnosy z pronájmu 603     

4. Výnosy z prodaného zboží 604 104 131,00  100 692,00  

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 7 500,00  2 500,00  

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     

15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

16. Čerpání fondů 648 116 488,96  186 256,00  

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 48 119,99  27 380,00  

II. Finanční výnosy 81,48  88,15  

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

2. Úroky 662 81,48  88,15  
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Licence: W8XC XCRGUVXA / VYA  (01012017 / 01012017)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

3. Kurzové zisky 663     

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

6. Ostatní finanční výnosy 669     

IV. Výnosy z transferů 7 118 591,00  6 020 842,00  

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 7 118 591,00  6 020 842,00  

C. Výsledek hospodaření     

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 265,75  2 644,40  

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 265,75  2 644,40  

* Konec sestavy *
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