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1 Základní údaje o organizaci
Název: Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
Sídlo: Horní náměstí 7, 750 11 Přerov
IČ: 00097969
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155442751/0300
Telefon: +420 581 215 052
Fax: +420 581 219 380
E-mail: info@prerovmuzeum.cz
ID datové schránky: 5vkk6bc
www.prerovmuzeum.cz
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Statutární zástupce: Mgr. Radim Himmler, ředitel
Základní charakteristika podle zřizovací listiny:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale
uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní
povahy. Plní dokumentační, vědecké, umělecké, vzdělávací a kulturně společenské
poslání. Odbornou funkci s celorepublikovou i mezinárodní účinností zastává v oblasti
dějin školství, ornitologii a prezentaci umění se zaměřením na umělecké kovářství.
Zaměření a specializace:
archeologie, archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie,
archivní dokumentace, cín, časopisy, entomologie, fond Lipník, fond Tovačov, fotografie,
filmy, videozáznamy a jiná media, historická kartografie, historické knižní fondy,
historický nábytek, chronometrie, kalendáře, ročenky a schematismy, kramářské písně,
mapy, metrologie, militária, mineralogie a geologie, novodobá komeniana, numismatikafaleristika, numismatika-papírová platidla, numizmatika, oologie, ornitologie, plakáty,
řemesla-průmyslová výroba, sfragistika, školní mapy, školní nábytek a zařízení, školní
obrazy, učebnice, učební pomůcky, umělecké kovářství, užité umění, umělecký průmysl,
umělecká řemesla a lidová výroba, varia, vexilologie, výroční zprávy, výtvarné umění.
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2 Úvodní slovo ředitele
Rok 2011 přinesl pro Muzeum Komenského v Přerově nejeden
úspěch. V prvé řadě se podařilo obrátit negativní výsledek
hospodaření, který v předchozím roce 2010 skončil zejména
vlivem poklesu návštěvnosti ztrátou. Díky intenzivním
opatřením vedoucím k posílení příjmů a omezení výdajů byl již
v roce 2011 výsledek hospodaření Muzea Komenského
v Přerově zase kladný (503 tis. Kč). Vzhledem k strukturálním
nedostatkům v nastavení hospodaření muzea (relativně
nejnižší příspěvek na provoz ze všech muzeí zřizovaných
Olomouckým krajem) lze v daných podmínkách považovat
smazání téměř 2/3 ztráty z předchozího roku za mimořádný
úspěch.
Do Muzea Komenského v Přerově si v roce 2011 našlo cestu
celkem 124 tisíc návštěvníků, o 26 tisíc více než v roce předchozím. Jistě k tomu přispěla
bohatší a pestřejší nabídka výstav a zvýšený počet kulturních akcí. Se dvěma hlavními
tematickými výstavami Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko a Povídání o mašinkách.
170. výročí příjezdu prvního vlaku na střední Moravu se pojily tradiční přednáškové
cykly, noční prohlídky, ale nově také happeningy, workshopy a divadelní představení.
Kladnému hospodářskému výsledku výrazně napomohla promyšlená dramaturgie akcí
na hradě Helfštýně, která znovu oživila návštěvnický zájem o hrad a která přinesla
množství nových akcí jako například Hafani na Helfštýně či Hradní kejkle i mimořádné
počiny jako byl červnový koncert britské skupiny Jethro Tull.
Přínosem strategického významu byla skutečnost, že muzeum na základě žádosti
z května 2011 získalo s účinnosti od 1. 9. 2011 do svého hospodaření bezúplatným
převodem od svého zřizovatele budovu na Nábřeží E. Beneše 21, Přerov (bývalou Střední
školu elektrotechnickou). Muzeum tak může konečně řešit dlouhodobě neudržitelný stav
depozitární nouze, kdy bylo nuceno pronajímat si mnohdy nevyhovující a vzdálené
prostory na depozitáře. Do budovy dílenské výuky ve dvoře byla v závěru přestěhována
stolařská dílna muzea a k přestěhování depozitářů by mělo dojít po zpracování projektu
a realizaci investice do rekonstrukce budovy.
Na poli odborné publikační činnosti se muzeum může pochlubit vydáním celkem
7 samostatných publikací. Kromě dvou periodik, která Muzeum Komenského vydává
každoročně, bulletinu Hefaiston 2010 a Zpráv MOS 69/2011, byly vydány již s uplatněním
nového vizuálního stylu dva katalogy k výstavám Povídání o mašinkách a Egyptologie
a průvodce k výstavě Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko. Dalším cenným výsledkem
dlouholetého parazitologického bádání RNDr. Sitka bylo vydání knihy Checklist of the
Acanthocephala in birds in the Czech Republic and the Slovak Republic.
Muzeum také získalo do svých sbírek několik pozoruhodných předmětů, například ve
sbírce dosud nezastoupené unikátní první vydání Komenského starého tisku Schola
ludus z 1656 nebo kovanou plastiku R. Giordaniho Vlk.
K postupnému zlepšování technicko-hospodářského zázemí muzea významně přispělo
celkem šest investičních akcí zřizovatele muzea Olomouckého kraje. Největší stavební
investicí byla oprava administrativní budovy Horní nám. 7. Rozsáhlými změnami prošla
i budova Ornitologické stanice. Vlivem následků povodně z května 2010 bylo nutno
provést podřezání stavby a nové sanační omítky v interiérech. Po neblahých opakujících
se zkušenostech byly z preventivních důvodů přestěhovány všechny depozitáře,
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knihovna i pracovny do 1. patra budovy a do přízemí byl přemístěn výstavní
a přednáškový sál.
Po dlouhých jednáních s představiteli Statutárního města Přerova se konečně podařilo
v souvislosti s vyjmutím některých prostor z nájmu, částečné snížení výše nájmu za
objekt přerovského zámku alespoň o 127 tis. Kč. Je však nutno nadále usilovat o to, aby
město přehodnotilo svůj postoj a alespoň část ze zaplacené sumy 1.286 tis. Kč
reinvestovalo do činnosti a projektů muzea.
K výrazným pozitivům roku 2011 patřilo získávání externích finančních zdrojů. Zvláště
výstava o historii železnice prokázala, že i v podmínkách regionálního muzea lze získat
spolehlivé partnery a realizovat ekonomicky soběstačný výstavní projekt
nadregionálního významu. Muzeum také obdrželo řadu účelových darů a mimořádně
také dědictví na základě závěti paní Libuše Karšulínové.
Díky zvláštním příspěvkům zřizovatele se organizačně podařilo zajistit jubilejní 30. výročí
mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston souběžně s výročním zasedáním
Kruhu evropských kovářských měst v Lipníku nad Bečvou a mohlo se také pokročit
v realizaci nové stálé expozice Archeologie na hradě Helfštýně.
Po řadě personálních změn v předchozích letech proběhl rok 2011 bez výraznějších
změn. Výjimku tvořily změny na pozici vedoucí ekonomického oddělení, znovu obsazení
místa asistentky ředitele a přijetí nové výtvarnice.
K negativům roku 2011 patřilo neúspěšné posouzení žádosti o grant VISK 3, kvůli němuž
se pozdrželo pořízení elektronického systému pro knihovny Muzea Komenského
v Přerově. Činnost některých pracovišť ovlivnilo několik dlouhodobých pracovních
neschopností. Smutnou zprávou, která zastihla pracovníky muzea na počátku července
2011, byla informace o úmrtí dlouholetého obětavého pracovníka a oblíbeného kolegy,
bývalého vedoucího oddělení regionální historie Mgr. Milana Chumchala.
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3 Organizační struktura (k 31. 12. 2011)
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4 Souhrnné údaje o sbírkách
Chronologická evidence
01 Chronologický zápis

Přírůst. číslo

Kusů

Náklady v Kč

úplatné nabytí

668

788

190 606,00

bezúplatné nabytí - dary a převody

812

920

0,00

bezúplatné nabytí - sběr

397

1 007

0,00

1 877

2 715

190
190 606,00

2

98

0,00

Celkem
Podsbírka
0. Nová archeologická sbírka MKP
1. Archeologická

0

0

0,00

2. Archivní dokumentace

69

74

0,00

3. Cín

0

0

0,00

4. Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

82

86

1 000,00

5. Historický nábytek

16

20

7 000,00

6. Chronometrie

8

8

0,00

7. Mapy

3

3

1 020,00

8. Metrologie

2

2

500,00

9. Militária

2

2

0,00

10. Numismatická

5

5

0,00

11. Numismatika - faleristika

10

10

20,00

12. Numismatika – papírová platidla

0

0

0,00

13. Plakáty

33

58

0,00

14. Řemeslo-průmyslová výroba

126

300

3 163,00

15. Sfragistika

12

12

0,00

16. Užité umění, umělecký průmysl, umělecká
řemesla a lidová výroba
17. Vexilologie

170

239

0,00

2

2

0,00

18. Výtvarného umění

29

29

17 500,00

19. Varia

202

202

20,00

20. Fond Lipník

0

0

0,00

21. Fond Tovačov

0

0

0,00

22. Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin
školství a komeniologie
23. Časopisy

485

485

26 147,00

123

123

14 101,00

24. Historická kartografie

25

25

21 300,00

25. Historické knižní fondy

1

1

45 000,00

26. Kalendáře, ročenky a schematismy

5

5

979,00

27. Kramářské písně

0

0

0,00

28. Novodobá komeniana

8

8

2 414,00

29. Školní mapy

34

34

10 092,00

30. Školní nábytek a zařízení

43

43

0,00

31. Školní obrazy

28

28

7 022,00

32. Učební pomůcky

263

263

2 308,00

33. Učebnice

21

21

0,00
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34. Výroční zprávy

12

12

20,00

1 821
30

2 198
39

159 606,00
31 000,00

36. Entomologická

0

0

0,00

37. Mineralogicko-geologická

0

0

0,00

38. Oologická

8

43

0,00

39. Ornitologická

18

18

0,00

0

400

0,00

26

461

0,00

1 877

2 698

190 606,00

Celkem za OSV
35. Umělecké kovářství

Celkem za Helfštýn

40. Parazitologická
Celkem za ORNIS
Celkem za Muzeum Komenského

Systematická evidence
02 Systematický zápis
Podsbírka
0. Nová archeologická sbírka MKP

Počet
91

1. Archeologická

0

2. Archivní dokumentace

162

3. Cín

22

4. Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

15

5. Historický nábytek

0

6. Chronometrie

0

7. Mapy

0

8. Metrologie

0

9. Militária

0

10. Numismatická

0

11. Numismatika - faleristika

0

12. Numismatika – papírová platidla

0

13. Plakáty

0

14. Řemeslo-průmyslová výroba

11

15. Sfragistika

137

16. Užité umění, umělecký průmysl, umělecká řemesla a lidová výroba
17. Vexilologie

3 242
0

18. Výtvarného umění

4 122

19. Varia

69

20. Fond Lipník

13

21. Fond Tovačov

0

22. Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a
komeniologie
23. Časopisy

429
0

24. Historická kartografie

6

25. Historické knižní fondy

1

26. Kalendáře, ročenky a schematismy

0

27. Kramářské písně

0

7

28. Novodobá komeniana

11

29. Školní mapy

0

30. Školní nábytek a zařízení

43

31. Školní obrazy

14

32. Učební pomůcky

263

33. Učebnice

21

34. Výroční zprávy

0

35. Umělecké kovářství

Celkem za OSV

8 672

Celkem za Helfštýn

30

36. Entomologická

0

37. Mineralogicko-geologická

0

38. Oologická

0

39. Ornitologická

486

40. Parazitologická

0
Celkem za ORNIS

486

Celkem za Muzeum Komenského

9 188

Inventarizace
Z celkového počtu 215 468 evidenčních čísel sbírky Muzea Komenského v Přerově
(MKO/002-05-06/145002) tvořené 40 podsbírkami bylo v roce 2011 periodickou
(každoroční) inventarizací zkontrolováno 20 432 evidenčních čísel, tedy 9,48 % sbírky.
Z celkového počtu 3 650 evidenčních čísel Nové archeologické sbírky Muzea
Komenského v Přerově (PŘA/003-08-04/310003) bylo v roce 2011 periodickou
(každoroční) inventarizací zkontrolováno 372 evidenčních čísel, tedy 10,19 % sbírky.
Mimořádné (předávací) inventury proběhly u podsbírek Kalendáře, ročenky
a schematismy a Výroční zprávy.
Inventarizační protokol za desetiletou inventarizaci bude vyhotoven do konce roku 2012,
kdy bude cyklus ukončen.
03 Inventarizace
Podsbírka
0. Nová archeologická sbírka MKP

výchozí stav evid. čísel procent fondu
3 650
372
10%

1. Archeologická

33 796

7190

21%

6599

746

11%

117

0

0%

13485

1165

9%

5. Historický nábytek

206

22

11%

6. Chronometrie

223

22

10%

7. Mapy

264

40

15%

8. Metrologie

104

11

10%

9. Militária

904

94

10%

9 243

1276

14%

2. Archivní dokumentace
3. Cín
4. Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

10. Numismatická

8

11. Numismatika - faleristika

1 115

117

10%

12. Numismatika – papírová platidla

1 641

0

0%

13. Plakáty

6 905

764

11%

14. Řemeslo-průmyslová výroba

1471

149

10%

160

16

10%

16. Užité umění, umělecký průmysl, umělecká řemesla
a lidová výroba
17. Vexilologie

3 242

490

14%

61

0

0%

18. Výtvarného umění

4 122

320

8%

19. Varia

3619

362

10%

396

69

10%

4 107

800

20%

19 438

0

0%

10 090

0

0%

24. Historická kartografie

159

25

16%

25. Historické knižní fondy

3686

352

10%

818

166

20%

27. Kramářské písně

2 811

0

0%

28. Novodobá komeniana

3055

239

8%

29. Školní mapy

1038

48

5%

326

50

15%

31. Školní obrazy

9 881

553

6%

32. Učební pomůcky

6 697

0

0%

42 363

2478

6%

34. Výroční zprávy

6 820

0

0%

35. Umělecké kovářství

1143

173

15%

192 krabic

50 krabic

26%

37. Mineralogicko-geologická

1 213

1213

100%

38. Oologická

3 086

150

4%

39. Ornitologická

6932

860

12%

290

50

17%

215 468

20 432

9,48%

15. Sfragistika

20. Fond Lipník
21. Fond Tovačov
22. Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a
komeniologie
23. Časopisy

26. Kalendáře, ročenky a schematismy

30. Školní nábytek a zařízení

33. Učebnice

36. Entomologická

40. Parazitologická
Celkem za Muzeum Komenského

Centrální evidence sbírek
Hlášení změn proběhlo podle platných předpisů. V roce 2011 bylo provedeno
prostřednictvím programu CESík 2 krát (květen, listopad).
Tabulka zápisů do CES
04 Centrální evidence sbírek
1. Zařazení do sbírky
2. Vyřazení ze sbírky

předmětů v ks
12 961
-

9

cel. evid.čísel
12 961
-
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5 Souhrnné údaje o návštěvnosti a stálých expozicích
Návštěvnost
V loňském roce činila celková
návštěvnost
Muzea
Komenského
v Přerově včetně jeho poboček - hradu
Helfštýna a Ornitologické stanice
v Přerově - celkem 123 900 návštěvníků.
Samotný hrad Helfštýn navštívilo 90 600
lidí. Nejnavštěvovanější byla výstava
italského mistra Roberta Giordaniho
Plastiky z ohně, kterou si nenechalo ujít
přes 14 100 návštěvníků hradu. Velký
úspěch mělo i jubilejní 30. mezinárodní
setkání uměleckých kovářů Hefaiston,
které přilákalo 11 000 návštěvníků. Stálé
Festival vojenské historie na Helfštýně.
expozice, výstavy v přerovském zámku,
ale i jiné akce muzea v Přerově přilákaly 26 500 návštěvníků. Nejnavštěvovanější
výstavou v roce 2011 byl výstavní projekt Povídánío mašinkách - 170. výročí příjezdu
prvního vlaku na střední Moravu. Mimo prostory muzea připravili pracovníci muzea
návštěvnicky úspěšnou výstavu Město Lipník v proměnách staletí v prostorách lipnické
Galerie Konírna, kterou shlédlo přes 4 200 lidí. Na Ornitologickou stanici v roce 2011
zavítalo 6 800 návštěvníků, přičemž nejúspěšnější výstavou zde byla výstava Život
mokřadů aneb Ptáci! Máte mokro v práci? s 1 800 návštěvníky. Mezi školami si získávají
čím dál větší zájem speciální vzdělávací programy, které muzejní pedagogové realizují
jak na přerovském zámku, tak i v Ornitologické stanici. V loňském roce se programů
celkem zúčastnilo přes 5 600 žáků a pedagogů.
Návštěvnost Muzea Komenského v Přerově a jeho poboček
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Celková návštěvnost
Muzea Komenského v
Přerově

Přerovský zámek
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Hrad Helfštýn

Ornitologická stanice

Expozice
Muzeum Komenského
má v současné době 20
expozic, z toho 2 na
ORNIS a 2 na hradě
Helfštýně. V roce 2011
byla, zejména z důvodu
estetické a obsahové
zastaralosti,
zrušena
původní expozice Jan
Blahoslav a čeští bratři
na přerovském zámku.
Její místo v bývalé kapli
Expozice třídy z období Rakousko - Uherska
je v současné době
využíváno jako další výstavní sál pro krátkodobé výstavy. Uměleckohistoricky zajímavý
prostor, dokládající nejstarší stavební vývoj zámku, tak získal možnost být opět
návštěvnicky atraktivní.
Přehled stávajících expozic
06 Stávající expozice
název

rok vzniku
expozice
2000

Přerov zámek

průvodce
vydán
2010

Lapidárium

1998

Přerov zámek

0

Národopis Hané a lipenského Záhoří

1996

Přerov zámek

0

Přerovsko v odboji 1914 - 1989

1998

Přerov zámek

0

Slavnostní zámecká síň města Přerova

2001

Přerov zámek

0

Vyhlídková věž s vedutami Přerova 1593-1940

1998

Přerov zámek

0

Mineralogie

1993

Přerov zámek

1987

Entomologie

1969

Přerov zámek

1987

Školní třída ze 17. století

1992

Přerov zámek

0

Školní třída a kabinet měšťanské školy z doby
Rakousko-Uherska
Školní třída z období 1. republiky

1987

Přerov zámek

1987

1992

Přerov zámek

0

Školní třída z 50. let 20. století

1992

Přerov zámek

0

Památník Jana Amose Komenského

1992

Přerov zámek

0

Učitelé, šiřitelé myšlenek J. A. Komenského

1992

Přerov zámek

0

Tajemství tónu zvonů

1998

Přerov zámek

2003

Zámecký pokoj z 1. třetiny 19. století

2001

Přerov zámek

0

Mincovna

2001

hrad Helfštýn

0

Expozice uměleckého kovářství

1986

hrad Helfštýn

0

Ptačí zahrada Františka Gintera

2006

ORNIS

0

Ptáci ČR

1981

ORNIS

1987

Archeologie Přerovska

12

místo
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6 Oddělení společenských
společenských věd
Souhrnné hodnocení OSV
Oddělení společenských věd v roce
2011 realizovalo činnost ve třech
oblastech: sbírkotvorné, vědeckovýzkumné a prezentační. Oddělení
společenských věd spravuje jednu
sbírku a 34 podsbírek z celkových
dvou sbírek, resp. 40 podsbírek
muzea. Sídlí ve čtyřech budovách
Muzea Komenského v Přerově (HN
21, HN 31, HN 35 a Předmostí).
V oblasti sbírkotvorné činnosti
pokračovali v roce 2011 pracovníci
Oddělení společenských věd v roce
Vernisáž výstavy Město Lipník v proměnách staletí.
2011
v
akviziční
činnosti,
Kurátor Mgr. Lubor Maloň.
chronologickém a systematickém
zápise, inventarizacích a evidenci sbírkových předmětů v CES. Rok 2011 byl výjimečný
z hlediska manipulace se sbírkami. V souvislosti s adaptacemi a rekonstrukcemi
některých budov Muzea Komenského došlo v rámci stěhování k přesunu a novému
uložení několika desítek tisíc sbírkových předmětů. V rámci akviziční činnosti byly
podsbírky muzea obohaceny rovněž o některé významné, vzácné či dokonce raritní
přírůstky.
Ve vědecko-výzkumné činnosti pokračovala práce na interních úkolech. Mezi důležité
vědecko-výzkumné úkoly v roce 2011 patřily: Dějiny přerovského školství, Mamutov,
Povrchová prospekce na archeologických lokalitách v prostoru Bečevské brány a na
Záhoří a Struktura osídlení moravského Záhoří a Moravské brány v pravěku a časné
době dějinné. Řešením těchto úkolů jsou pověřeni pracovníci Pracoviště dějin školství
a Archeologického pracoviště. Nově přibyl od roku 2011 vědecko-výzkumný projekt
Dějiny města Přerova, na kterém pracovníci Pracoviště regionálních dějin
a Archeologického pracoviště spolupracují s dalšími vědecko-výzkumnými institucemi.
V prezentační oblasti se pracovníci Oddělení společenských věd podíleli na přípravě
a realizaci pilotních výstavních projektů (Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko,
Egyptologie, Povídání o mašinkách) i většiny menších výstav muzea v roce 2011. Pilotní
výstavní projekty byly doplněny řadou dalších aktivit a akcí: přednáškovými cykly,
semináři, happeningy, divadelním představením. Pracovníci oddělení se rovněž podíleli
na prezentaci výstav v médiích. Ke všem třem pilotním výstavním projektům byly vydány
doprovodné publikace. Kromě výstav realizovali pracovníci Oddělení společenských
věd výstavy mimo prostory Muzea Komenského v Přerově ve spolupráci s městem
Lipníkem nad Bečvou, Českou obcí legionářskou, program ke Dnům evropského
dědictví, popularizační přednášky pro střední školy, Klub přátel výtvarného umění
a exkurzi. V průběhu roku 2011 byla navázána spolupráce s řadou institucí a subjektů:
Českým egyptologickým ústavem, Japonským velvyslanectvím, Českými dráhami.
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Hodnocení jednotlivých pracovišť OSV
Činnost Pracoviště dějin školství je personálně zajištěna pěti pracovníky (čtyři
historikové – kurátoři, knihovnice, dva dokumentátoři, v souhrnu pět úvazků). V roce 2011
proběhlo přestěhování podsbírek Učební pomůcky, Výroční zprávy a Kalendáře, ročenky
a schematismy a dočasné přesunutí a nové uložení podsbírek Archiválie, písemnosti
a dokumentace dějin školství, Školní mapy a Školní obrazy v souvislosti s adaptací
depozitářů. V akviziční činnosti byly podsbírky spravované pracovníky Pracoviště dějin
školství v roce 2011 významně obohaceny. Mimořádně významné přírůstky zaznamenaly
především podsbírky Historická kartografie a Historické knižní fondy. Pracovníci
Pracoviště dějin školství spolupracovali prostřednictvím zápůjček sbírkových předmětů
na realizaci výstav se školní tematikou v Břeclavi, Praze, Znojmě a Roztokách. Hlavní
interním vědeckým úkolem Pracoviště dějin školství v roce 2011 byla příprava publikace
Dějiny přerovského školství, která by měla být hotová v příštím roce. Pracovníci se
rovněž účastnili konferencí, seminářů a přispívali do místního tisku.
Činnost Pracoviště regionální historie je personálně zajištěno třemi pracovníky (dva
historikové – kurátoři, historik umění – kurátor, v souhrnu tři úvazky). Akviziční činnost
pracoviště v roce 2011 přinesla mimo jiné významné obohacení podsbírek Historický
nábytek, Výtvarné umění. Během roku 2011 probíhaly přesuny sbírkových předmětů
z nevyhovujících prostor depozitářů v Tovačově do nového depozitáře v přístavbě HN 7.
Z důvodu pokládání nové střešní krytiny na budově HN 21 musel být dočasně
přestěhován depozitář Výtvarného umění. Novým interním výzkumným úkolem
pracoviště je zpracování publikace Dějiny Přerova, na kterém spolupracuje s dalšími
institucemi (Státní okresní archiv Přerov, Zemský archiv v Opavě, Univerzita Palackého
v Olomouci). Pracovníci Pracoviště regionální historie se podíleli na přípravě a realizaci
pilotních výstav Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko, Povídání o mašinkách, úspěšné
externí výstavy Lipník v proměnách staletí, organizaci folklorního festivalu V zámku
a podzámčí. Ke dvěma prvně jmenovaným výstavám byly vydány doprovodné publikace.
Pracoviště regionálních dějin v roce 2011 zajišťovalo realizaci programu ke Dnům
evropského dědictví, exkurzi a přednášky pro Klub přátel výtvarného umění a střední
školy. Pracovníci Pracoviště regionální historie se podíleli na spolupráci s médii
a přispívali do místního tisku.
Archeologické pracoviště
pracoviště je personálně
zajištěno čtyřmi pracovníky (archeolog –
kurátor, dva terénní archeologové,
dokumentátor, v souhrnu 2,5 úvazku).
Činnost Archeologického pracoviště se
zaměřuje na dva okruhy činností: správu
sbírek a terénní archeologické výzkumy.
Archeolog – kurátor spravuje dvě
archeologické podsbírky, resp. sbírky
(Archeologická, Nová archeologická
sbírka). Terénní archeologové zajišťují
archeologický
dozor
a
provádění
záchranných archeologických výzkumů
Komentovaná prohlídka archeologa Mgr. Aleše
Drechslera „Archeologické lokality Horního
na území bývalého okresu Přerov.
náměstí a jeho okolí.“ v únoru 2011.
Dokumentátor provádí základní ošetření,
spolupracuje při správě podsbírek
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(evidence, inventarizace) a vytváří kresebnou dokumentaci. Archeologické pracoviště je
současně pověřeným pracovištěm regionální správy Státního archeologického seznamu
vedeného Národním památkovým ústavem pro okres Přerov.
Významným úkolem Archeologického pracoviště v roce 2011 bylo stěhování a nové
uložení části Archeologické podsbírky (nálezový fond z lokality Hlinsko) do nového
depozitáře v přístavbě HN 7. Ve spolupráci se správou hradu Helfštýna se pracovníci
Archeologického pracoviště (archeolog, dokumentátor) podíleli na přípravě nové stálé
expozice Archeologie na hradě Helfštýně, která bude veřejnosti zpřístupněna v roce
2012.
V roce 2011 byla prostřednictvím
Archeologického pracoviště spolupráce
s Českým egyptologickým ústavem
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, jejímž výstupem byla výstava
Egyptologie.
Úspěchy
české
vědy
objektivem Martina Frouze instalovaná na
přerovském zámku. K výstavě byla ve
spolupráci s Českým egyptologickým
ústavem vydána fotografická publikace.
V roce 2011 rovněž pokračovala
spolupráce pracovníků Archeologického
pracoviště na přípravě projektu Mamutov,
Výstava Egyptologie.
Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze.
jehož iniciátorem je statutární město
Kurátor Mgr. Aleš Drechsler.
Přerov.
Pracovníci Archeologického pracoviště v roce 2011 vyvíjeli vědecko-výzkumnou
a publikační činnost. Aktivně se účastnili konferencí a seminářů. Výrazný byl podíl
pracovníků Archeologického pracoviště na realizaci semináře Historický Přerov I.,
pořádaného Galerií města Přerova, na kterém prezentovali tři hlavní referáty. V roce
2011 rovněž pokračovali v naplňování interních výzkumných úkolů: Povrchová prospekce
na archeologických lokalitách v prostoru Bečevské brány a na Záhoří a Struktura
osídlení moravského Záhoří a Moravské brány v pravěku a časné době dějinné.
Knihovny
Činnost Všeobecné knihovny je personálně zajištěno
odbornou knihovnicí (úvazek 0,5). Fond knihovny se v roce
2011 rozrostl o 462 knihovních jednotek. Mimořádným
přírůstkem byl zisk knižní pozůstalost regionálního autora
Bartoše Vlčka, která vzhledem k rozsahu prozatím nebyla
podrobně zpracována.
Revize byla až do června 2011 přerušena z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Ke konci roku bylo
zrevidováno 500 knihovních jednotek fondu Přerovika.
Fond knihovny je deponován ve dvou místnostech v budově
HN 21. Kapacita knihovny je, po uložení Vlčkovy knižní
pozůstalosti plně využitá. Rezerva pro nové přírůstky je
minimální. Schází kapacity pro plánované převezení knižního
fondu z Tovačova (asi 750 knižních jednotek), který
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„Tou knihou jsem si
zamiloval Japonsko.“ Mgr.
Markéta Straková přednáší
o japonských komiksech.

provizorně uložený na tovačovském zámku. Převezení je předběžně plánováno na rok
2012.
Činnost Pedagogické knihovny je personálně zajištěn odbornou knihovnicí (úvazek 0,5).
V roce 2011 se fond knihovny rozšířil o 243 knižních jednotek.
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti od června 2011 nebyla v knihovně
prováděna revize.
Fond Pedagogické knihovny je uložen ve společném depozitáři s podsbírkou Učebnic
v budově HN 35 vybaveném stacionárními regály. V rámci plánované adaptace
a rekonstrukce depozitáře jsou plánovány i úpravy knihovny.

Tvorba sbírky a péče o sbírky
V roce 2011 pokračovalo chronologické
i systematické zapisování ve většině
podsbírek. S blížícím se koncem
desetiletého cyklu již byly v několika
podsbírkách dokončeny inventarizace.
Významným úkolem v oblasti správy
sbírek v roce 2011 bylo stěhování
několika
podsbírek
v
souvislosti
s
plánovanými
rekonstrukcemi
a stavebními úpravami depozitářů
a budov muzea. Nejnáročnější bylo
přesunutí a nové uložení podsbírky
Učební pomůcky (6697 ks) z depozitáře
Depozitář Archiválií, písemností a dokumentace
dějin školství a komeniologie po renovaci
HN 35 do přístavby HN 7 a významné
stacionárních regálů.
části Archeologické podsbírky (nálezový
Správce sbírky Mgr. Helena Kovářová.
fond Hlinsko, 37 tis. ks) z depozitáře HN 7
do přístavby HN 7. V návaznosti probíhaly přesuny podsbírek v budově HN 35. Do
uvolněného depozitáře byly přestěhovány podsbírky Kalendáře, ročenky a schematismy
a Výroční zprávy. K definitivnímu uložení dojde po plánované rekonstrukci depozitáře, na
kterou byla v roce 2011 zpracována projektová dokumentace. Dočasný přesun proběhl
u podsbírek Mapy, Školní mapy, Školní obrazy a Archiválie, písemnosti a dokumentace
dějin školství. Důvodem byla rekonstrukce depozitářů, které byly adaptovány a vybaveny
novými stacionárními regály. V souvislosti s položením nové střešní krytiny na HN 21 byla
dočasně přestěhována část depozitáře Výtvarného umění.
Mimořádný význam pro řešení depozitární nouze u některých podsbírek mělo získání
budovy bývalé Střední školy elektrotechnické v Přerově, ke kterému došlo na podzim
2011. Ve spolupráci s oddělením správy a provozu byl zpracován předběžný návrh na
využití budovy a podána žádost o investici od zřizovatele. V rámci rozpočtu na rok 2012
byla schválena investice na zpracování projektové dokumentace.
Akviziční činnost v roce 2011 byla realizována prostřednictvím systematických sběrů,
darů a nákupů sbírkových předmětů. Významné přírůstky zaznamenaly podsbírky
Historická kartografie, Časopisy a Výtvarné umění. Podsbírku Časopisů obohatila
kompletní řada 41 ročníků časopisu Zlatý Máj. Pro podsbírku Výtvarné umění byl
v návaznosti na výstavu k životnímu jubileu umělce pořízen soubor obrazů přerovského
malíře Vlastimila Kozáka. Podsbírka Historické kartografie byla rozšířena o vzácné první
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vydání de Jodeho mapy Moravy z roku 1578, která spolu s druhým vydáním z roku 1593
získaným o rok dříve, tvoří unikátní kolekci. Zcela mimořádnou akvizicí bylo zakoupení
raritního prvního vydání spisu Jana Amose Komenského: Schola ludus z roku 1656.
Muzeum Komenského v Přerově se stalo vlastníkem jediného exempláře tohoto díla
v České republice. Význam akvizice navíc podtrhuje skutečnost, že spis nevlastní ani
žádná z velkých západoevropských knihoven. K dispozici je pouze v některých
knihovnách v Maďarsku a Rumunsku.
Věda a výzkum
Interní výzkumné úkoly
Dějiny města Přerova, 2011– , PhDr. Jiří Šmeral, Mgr. Aleš Drechsler, Mgr. Zdeněk
Schenk, Bc. Jan Mikulík, spoluřešitelé z jiných institucí: PhDr. Jiří Lapáček, Mgr. Petr
Jirák (Státní okresní archiv Přerov), PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity Brno, Archeologický ústav AV ČR), PhDr. Jan Štěpán, Ph.D., PhDr.
Stanislava Kovářová (Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc), prof. PhDr. Miloš Trapl,
CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). Cíl: Nové kritické zpracování
historie města Přerova od prehistorie do současnosti. Výstup: publikace Dějiny Přerova
(plánované vydání v NLN, termín zatím neurčen).
Dějiny přerovského školství, 2006–2012, vedoucí výzkumného týmu Mgr. Jarmila Klímová,
spoluřešitelé: Marta Konířová, Mgr. Helena Kovářová, Mgr. Lubor Maloň, PaedDr. Jitka
Ranková, Lubomír Vyňuchal, externí spolupracovníci ze Státního okresního archivu
Přerov: PhDr. Jiří Lapáček, Věra Fišmistrová, PhDr. Miroslav Marada. Cíl: Zmapování
historie přerovského školství od prvních zmínek do roku 2010. Výstup: publikace Dějiny
přerovského školství (plánované vydání 2012).
Povrchová
prospekce
na
archeologických lokalitách v prostoru
Bečevské brány a na Záhoří, 2011, Mgr.
Zdeněk Schenk, Bc. Jan Mikulík. Cíl:
Dokumentace archeologických situací
na vymezeném území metodami
nedestruktivní archeologie. Výstup:
Struktura osídlení moravského Záhoří
a Moravské brány v pravěku a časné
době dějinné. 2000-2011, vedoucí
a řešitel výzkumného úkolu Mgr. Aleš
Drechsler, interní spolupráce: Dalibor
Hajda (vyhotovení a doplnění mapy
Terénní archeolog Mgr. Zdeněk Schenk
sledovaného
katastru),
externí
spolupracovníci:
Dalibor
Figeĺ
(kresebná dokumentace), Jiří Jakubál, MUDr. Pavel Rössner (povrchové prospekce na
sledovaném katastru. Cíl: Studie shrnující a doplňující poznatky o topografii
prehistorických lokalit na katastru Dřevohostic, doplnění databáze Státního
archeologického seznamu o nově objevené lokality. Výstup: Kresebná dokumentace
archeologických nálezů, získaných povrchovými prospekcemi v letech 2009-2011 na
objevených sídlištních lokalitách, zejména v polních tratích „Nad jamami“ a „Břečťan“.
Zajištění realizace záchranných archeologických výzkumů na území přerovského
regionu, 2011, Mgr. Zdeněk Schenk, Bc. Jan Mikulík. Cíl: Dokumentace archeologických
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situací na území přerovského regionu. Výstup: V roce 2011 byly provedeny výzkumy:
Přerov – opravy vodovodních řadů v ul. Kramářova a Svépomoc IV, Novostavba
rodinného domu manželů Brezulových v Domažlicích, Infrastruktura pro výstavbu 9 RD
Přerov XI – Vinary, Přeložka kabelového vedení VN a NN na ul. Dvořákově v Přerově,
Přístavba prodejny Drogerie, Masarykovo náměstí č.p. 56, 752 01 Kojetín, Přístavba
a staveb. úpravy prodejny technických plynů na ul. Kojetínská v Přerově, Přerov Stavební úpravy domu, Horní náměstí č.p. 7, Novostavba restaurace a bytu správce na ul.
Pod Valy v Přerově, Novostavba rodinného domu s garáží na ul. Podzámčí v Tovačově,
Přerov – rekonstrukce rod. domu, Horní náměstí č.p. 26, Přerov – Bytový dům, Horní
náměstí č.p. 12, Rekonstrukce rod. domu Dobrčice 96, Rodinný dům s garáží, Pod Hájem
93, Opatovice, Přerov – stavba rod. domu v ul. Pod Valy - Spálenec, Osek – stavební
sondáž v kostele Povýšení sv. Kříže, Horní Moštěnice – rekonstrukce podlahy v sakristii
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Externí výzkumné úkoly
Dějiny Uničova, 2009–2013, Město Uničov, PhDr. Jiří Šmeral (spoluřešitel). Cíl: Nové
kritické zpracování historie města Uničova od prehistorie do současnosti. Výstup:
publikace Dějiny Uničova.
Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku
1800 (etapa I. Morava), 2009-2013, Grantová agentura ČR, PhDr. Jiří Šmeral (spoluřešitel).
Cíl: Soupis písemných památek městského dějepisectví Moravy do roku 1800. Výstup:
publikace.
Projekt areálu „Mamutov“ v Přerově – Předmostí na lokalitě „Hradisko“, 2007-2011,
účastníci projektu pod záštitou magistrátu statutárního města Přerova: Mgr. Zdeněk
Schenk, Bc. Jan Mikulík, Mgr. Aleš Drechsler. Cíl: Realizace víceúčelového areálu
Mamutov, propagující a návštěvníkům moderní formou představující svět
gravettienských lovců na dané lokalitě v období mladého paleolitu.
Dějiny školy v Drahotuších do roku 1945 včetně životopisných medailonů ředitelů, 2011,
Mgr. Helena Kovářová. Cíl: Původní studie na základě výzkumu pramenů. Výstup:
almanach ke 100. výročí otevření nové budovy školy (termín vydání jaro 2012).
Regionální správa dat Státního archeologického seznamu a jeho aktualizace pro Národní
památkový ústav Praha, 2003–2011, řešitel – regionální správce: Mgr. Aleš Drechsler. Cíl:
Regionální správa dat byla archeologickým pracovištěm Muzea Komenského v Přerově
v roce 2011 aktualizována – doplněno sedm nových území s archeologickými nálezy
(ÚAN I.) a pět stávajících aktualizováno. Přínos pro muzeum: Databáze SAS je základním
přehledným zdrojem poznatků o archeologických lokalitách okresu Přerov.
Konference, semináře a dílny
30. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Mikulov, 19. – 22. 9. 2011, Mgr.
Zdeněk Schenk.
Archeologia Historica 43. XLIII. mezinárodní archeologická konference středověku,
Modra (Slovenská republika), 12. 9.–16. 9. 2011. Schenk, Z. – Mikulík, J.: Středověké
osídlení města Přerova ve světle nových archeologických výzkumů, referát.
Autorský zákon v muzejní praxi, Asociace muzeí a galerií Praha, 28. 4. 2012, PhDr. Jiří
Šmeral.
Bezpečnost muzejních sbírek, Národní galerie Praha, 21. 6. 2012, PhDr. Jiří Šmeral.
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Historická Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci – Vlastivědné muzeum Olomouc,
16.-17. 3. 2012, PhDr. Jiří Šmeral.
Historický Přerov I. K nejstarším dějinám města Přerova, PhDr. Karel Žurek ve spolupráci
s Kulturními a informačními službami města Přerova, Galerie města Přerova, 9. 6. 2011,
Drechsler, A.: Historie archeologického poznání města Přerova a výzkumy Muzea
Komenského v Přerově – referát s PP prezentací.
Schenk Z. – Mikulík, J.: Výsledky archeologických výzkumů realizovaných na nádvoří
přerovského zámku, referát. Mikulík, J. – Schenk, Z.: Vrcholně a pozdně středověké
osídlení města Přerova ve světle nových archeologických výzkumů, referát, PhDr. Jiří
Šmeral.
Komenský a soudobá politická praxe. Kolokvium, Muzeum J. A. Komenského Uherský
Brod, 12. - 13. 10. 2012, PhDr. Jiří Šmeral.
Mezinárodní vědecká konference Byty. Bydlení. Přebývání. Bytová problematika 19. a 20.
století. Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum
Mělník, 4. – 5. 5. 2011. Klímová, J.: U nás doma – iluze a skutečnost, referát.
Muzeum 3000, Národní muzeum Praha, 19. - 20. 7. 2012, PhDr. Jiří Šmeral.
Názorné vyučování a škola. Historický vývoj a současné trendy používání didaktických
pomůcek, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, 6. 10.
2011, Lubomír Vyňuchal.
Neolit - doba prvních Zemědělců, Východočeské muzeum v Pardubicích, 16. 11. 2011.
Schenk, Z.: Úsvit zemědělské civilizace v našich zemích (osídlení kultury s lineární
keramikou ve starém neolitu u nás), referát.
Odborný seminář a plenární zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG,
Vlastivědné muzeum Šumperk, 6. a 7. října 2011, Mgr. Lubor Maloň.
Odkaz Jaroslavy Peškové, Pedagogické muzeum J. A. Komenského Praha, 24. 2. 2012,
PhDr. Jiří Šmeral.
Pernštejnové, seminář. Národní památkový ústav, Litomyšl, 2. 12. 2012, PhDr. Jiří Šmeral.
Preventivní archeologie – detektorový průzkum – nové poznatky, pořadatel a místo
konání: Archeologické centrum v Olomouci, Olomouc, 8. – 9. 12. 2011, Mgr. Aleš
Drechsler – účast.
VII. Protohistorické konference „Keltské, germánské a časně slovenské osídlení“ (pozdní
doba laténská, doba římská, stěhování národů a časně slovanské období), „Sociální
stratifikace protohistorických komunit na základě výpovědi archeologických pramenů“,
Mikulov, 3. – 6. října 2011. Mgr. Zdeněk Schenk.
Workshop „Preventivní archeologie – detektorový průzkum – nové poznatky“, Olomouc,
8. - 9. 12. 2011. Schenk, Z: Detektorový průzkum Přerovska 2011, referát.
X. sjezd českých historiků, FF OU, Ostrava, 15. září 2011. Mgr. Helena Kovářová.

Publikační činnost
Samostatné publikace vydané muzeem
Benešovská, H. - Šmeral, J. (ed.): Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina
Frouze. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2011. ISBN 978-80-87190-12-8.
Konířová, M. - Šmeral, J. (ed.): Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko. Přerov: Muzeum
Komenského v Přerově 2011. ISBN 978-80-87190-10-4.
Sehnálek, P. - Šmeral, J. (ed.): Povídání o mašinkách. 170 let železnice na střední Moravě.
Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2011. ISBN 978-80-87190-13-5.
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Publikační činnost odborných pracovníků
Drechsler, A.: Bronzový poklad mohylového lidu z Předmostí. In: Přerovský deník, 8. 12.
2011, s. 6.
Drechsler, A.: Elektronový šperk byl nalezen jen náhodou. In: Přerovský deník, 27. 10.
2011, s. 6.
Drechsler, A.: Historie archeologického poznání Přerova a výzkumy Muzea Komenského
v Přerově. In: Historický Přerov I. K nejstarším dějinám města Přerova, Přerov 2011, s. 2640.
Drechsler, A.: Ivaň u Tovačova 1933: Kostra dívky vyvolala spory. In: Přerovský deník, 4. 3.
2011, s. 14.
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Drechsler, A.: Nejstarší palnou zbraň muzea roztrhl před stoletími výstřel. In: Přerovský
deník, 15. 4. 2011, s. 14.
Drechsler, A.: Nové archeologické výzkumy. Muzeum obnovilo archeologické pracoviště
po dvaceti letech. Od roku 1995 opět fungují. In: Přerovský deník, 24. 6. 2011, s. 12.
Drechsler, A.: Přes tisíc let staré náušnice přilákaly i zloděje. In: Přerovský deník, 27. 5.
2011, s. 12.
Drechsler, A.: Přeslen z Hlinska: jsou záhadné znaky písemným záznamem?. In:
Přerovský deník, 25. 3. 2011, s. 20.
Figeľ, D. – Hložek, M – Hošek, J. – Schenk, Z. – Žákovský, P.: Interdisplinární analýza
roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn, Castellogica Bohemica 12, Praha 2010,
s. 477-488.
Klímová, J. – Kovářová, H. – Vyňuchal, L.: Komenský prožil v Blatném Potoku čtyři roky. In:
Přerovský deník – Nové Přerovsko, 11. 11. 2011, s. 12.
Klímová, J.: Burianovy obrazy zachycují pestrost lidských ras. In: Přerovský deník – Nové
Přerovsko, 29. 4. 2011, s. 12.
Klímová, J.: Mateřídouška těší děti už šedesát sedm let. In: Přerovský deník, 28. 12. 2011,
s. 10.
Klímová, J.: Živou abecedu vytvářeli slavní výtvarníci. In: Přerovský deník – Nové
Přerovsko, 1. 7. 2011, s. 12; rovněž pod názvem Živou abecedu otextoval Hrubín.
Přerovský deník, 28. 6. 2011.
Kolbinger, D. – Drechsler, A. – Schenk, Z.: Neprofesionální archeologové působící na
území bývalého Přerovského okresu v letech 1945–2010. In: Archeologie Moravy
a Slezska XI., Kopřivnice – Hulín – Frýdek-Místek 2011 (v tisku), s. 1-24.
Konířová, M.: Chemii člověk znal už v pravěku. In: Přerovský deník, 9. 9. 2011.
Konířová, M.: Jeho láska k Japonsku obohatila české čtenáře. In: Přerovský deník, 5. 8.
2011.
Konířová, M.: První český barevný slabikář provázel žáky půl století. In: Přerovský deník,
29. 3. 2011.
Konířová, M.: Přírodozpyt – seznamte se s fyzikochemií. In: Přerovský deník, 7. 10. 2011.
Konířová, M.: Slabikář si pomáhal obrázky. In: Přerovský deník, 14. 6. 2011.
Kovářová, H.: Kaple v Milenově, Slavíči, Velké a Radíkově: Filiální kaple farnosti Drahotuš
z 19. a 20. století. In: Kdysi a nedávno, sešit 2, 2011, s. 44-54.
Kovářová, H.: Kramářské písně byly “středověkým” bulvárem. In: Přerovský deník, 9. 9.
2011, s. 12.
Kovářová, H.: Mědirytina obce z roku 1643 ukazuje i šibenici. In: Přerovský deník, 12. 7.
2011, s. 8.
Kovářová, H.: Mědirytina ukazuje i šibenici. In: Přerovský deník, 15. 7. 2011, s. 6.
Kovářová, H.: Muzeum získalo mimořádně vzácnou mapu Moravy. In: Přerovský deník, 18.
3. 2011, s. 12.
Kovářová, H.: Nepřesná mapa je unikátem. In: Přerovský deník, 19. 4. 2011, s. 8
Kovářová, H.: Pijáky varovaly před stroji i propagovaly kávu. In: Přerovský deník, 22. 11.
2011, s. 10.
Kovářová, H.: Pražská bible je první tištěnou biblí v slovanském jazyce. In: Přerovský
deník, 3. 6. 2011, s. 12.
Kovářová, H.: První tištěná bible byla hitem. In: Přerovský deník 31. 5. 2011, s. 8
Kovářová, H.: Savý papír se používal jako reklamní plocha. In: Přerovský deník, 25. 11.
2011, s. 12.
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Kovářová, H.: Studenti oslavovali vlastenectví. In: Přerovský deník, 10. 5. 2011, s. 8
Kovářová, H.: Studentské časopisy odrážejí ducha doby. In: Přerovský deník, 13. 5. 2011,
s. 12.
Kovářová, H.: Učitel národů radil při volbě biskupů. In: Přerovský deník, 9. 8. 2011, s. 8
Kovářová, H.: V dopisech vyniká Komenského sloh a znalost Bible. In: Přerovský deník,
12. 8. 2011, s. 8.
Kuča, M. – Schenk, Z. – Nývltová Fišáková, M.: Lengyelské sídliště v Dluhonicích, okr.
Přerov a jeho postavení v rámci počátku mladšího stupně lengyelské kultury v prostoru
Moravské brány. In: AMM Sci soc. 2010/96/1, Brno 2011, s. 33-57.
Maloň, L. - Chumchal, M.: Muzeum převzalo do sbírek poklad. In: Přerovský deník, 16. 8.
2011.
Maloň, L.: Na piaristické koleji studoval i Mendel. In: Přerovský deník, 1. 11. 2011.
Maloň, L.: Pečetidla, předchůdci razítek. In: Přerovský deník, 27. 9. 2011.
Maloň, L.: V zámeckém lapidáriu je i hlava sv. Rocha. In: Přerovský deník, 8. 7. 2011.
Maloň, L.: Zvony zaplnily zámeckou věž. In: Přerovský deník, 17. 5. 2011.
Mikulík, J. - Schenk, Z.: Zahrada skrývala mamutí kel. In: Olomoucký deník, 19.7. 2011, s. 8.
Sehnálek, P.: Zmizelý Přerov na fotografiích, In: Přerovský deník. Březen – prosinec.
Pokračující týdenní seriál o místopisu města. 42 dílů.
Sehnálek, P.: 170 let železnice na střední Moravě. Září – říjen. Týdenní seriál o oslavách
výročí železnice v minulosti. 6 dílů.
Schenk Z. – Mikulík, J.: Poznámky ke středověkému osídlení města Přerova z pohledu
nových archeologických výzkumů. In: Historický Přerov. K nejstarším dějinám města
Přerova 2011, s. 9-25.
Schenk Z. – Mikulík, J.: Výsledky archeologických výzkumů kostela sv. Jakuba Většího
v Lipníku nad Bečvou. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov, Přerov 2011, s. 34-45.
Schenk, Z.: Hřebenem od Dobrčic se česali před 1500 lety. In: Přerovský deník, 23. 9.
2011, s. 12.
Schenk, Z.: Před třiceti lety byl v Předmostí nalezen unikát. In: Přerovský deník, 16. 9.
2011, s. 12.
Šmeral, J.: Vzácný medailon odhaluje znaky renesanční módy. In: Olomoucký deník, 5. 4.
2011, s. 12.
Šmeral, J.: Muzejníci pracují v hostinci. In: Přerovský a hranický deník, 30. 8. 2011, s. 8.
Šmeral, J.: Muzejník Milan Chumchal už není mezi námi. In: Nové Přerovsko, 15. 7. 2011,
s. 5.
Šmeral, J.: Ladislav z Boskovic a raná renesance v Moravské Třebové. In. Historica
Olomucensia 39, 2011. Sborník prací historických 27, s. 9-17. ISSN 1803-9561.
Vyňuchal, L.: Břidlicová tabulka byla základní školní pomůckou. In: Přerovský deník, 11.
3. 2011, s. 12.
Vyňuchal, L.: Didaktické strojky už dnešní studenti neznají. In: Přerovský deník, 16. 12.
2011, s. 12.
Vyňuchal, L.: Dva bratři, jeden nápad a úspěch byl zaručen. In: Přerovský deník, 18. 11.
2011, s. 12.
Vyňuchal, L.: Nejstarší glóbus v muzeu vyrobili v roce 1870. In: Přerovský deník, 22. 4.
2011, s. 14.
Vyňuchal, L.: Tallovy školní lavice měly v Přerově jméno. In: Přerovský deník,14. 10. 2011,
s. 12.
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Nepublikované práce, scénáře výstav a nálezové zprávy z archeologických výzkumů
Bazika, D. – Stejskalík, J. – Halfar, J.: Svět lovců mamutů. Přerov – Předmostí.
„Urbanisticko – architektonická studie a podrobné libreto expozice areálu Mamutov“,
2011 (odborná spolupráce Z. Schenk, J. Mikulík).
Drechsler, A. – Hajda, D.: Příloha ke scénáři stálé expozice „Archeologie na hradě
Helfštýně“ v prostoru tzv. černé kuchyně (Poděbradské bašty) na hradě Helfštýně –
dodatečně navržené úpravy instalačních prostředků a rozmístění exponátů v r. 2011 –
uloženo v archivu Správy hradu Helfštýna.
Drechsler, A. – Holcová, P.: Přerov, Malá Dlážka 4 „Za zvláštní školou. Propojení objektu
ZVŠ Malá Dlážka 4 na PVS Malá Dlážka, Přerov, Přerov 2011, nálezová zpráva - uloženo
v archivu MKP.
Maloň, L.: Kouzelný slunovrat. Scénář výstavy konané na chodbě 2. patra přerovského
zámku ve dnech 2. června až 4. září 2011. Přerov, MKP 2011.
Maloň, L.: Město Lipník v proměnách staletí. Scénář výstavy konané v zámecké galerii
Konírna v Lipníku nad Bečvou ve dnech 25. března až 14. srpna 2011. Přerov, MKP 2011.
Sehnálek, P.: Povídání o mašinkách. 170 výročí příjezdu prvního vlaku na střední Moravu.
Scénář k výstavě konané v prostorách přerovského zámku (kaple, chodba ve 2. patře,
velký výstavní sál, galerie přerovského zámku a malý výstavní sál pod věží) ve dnech 15.
10. 2011 – 26. 2. 2012.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: NZ – 05/2010: Síť elektronických komunikací Přerov - Předmostí,
Popovice - uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Hranice – Velká, Eliáš, DTS
(IE – 12 – 8002570 – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Infrastruktura pro výstavbu 9
RD Přerov XI – Vinary – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Novostavba restaurace a bytu
správce na ulici Pod Valy v Přerově – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Novostavba rodinného domu
manželů Brezulových v Domaželicích – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Přeložka kabelového vedení
VN a NN na ul. Dvořákově – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Přerov – nábřeží PFB –
polyfunkční dům II – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Přerov – opravy vodovodních
řadů v ul. Kramářova a Svépomoc IV – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Přerov, Pod Hvězdárnou,
Schopf, NNk Přerov – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Přístavba prodejna Drogerie,
Masarykovo náměstí č.p. 56, Kojetín – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Rekonstrukce části
teplovodních rozvodů v topném okruhu VST 678 Teličkova, Přerov – Předmostí,
Modernizace CZT města Přerova – okruh VST 622 Meopta – jih, Oprava potrubních
rozvodů mezi objekty nábř. Dr. E. Beneše 4 a 6, Přerov – uloženo v archivu MKP.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Zpráva o provedení ZAV – 12/2011: Střítež nad Ludinou –
připojení k NN – uloženo v archivu MKP.
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Prezentace
Příprava a realizace výstav a expozic

Výstava Cesta do hlubin študákovy
a kantorovy duše.
Kurátorka Mgr. Jarmila Klímová.

Drechsler, A.: Egyptologie. Úspěchy české
vědy objektivem Martina Frouze – kurátor
výstavy, spoluautor libreta, účast na
realizaci, podklad pro tiskové zprávy
a propagační materiály, podíl na organizaci
vernisáže 14. 7. 2011, pozvánky a informační
články v Přerovském deníku a Přerovských
listech.
Drechsler, A.: Náš život s chemií – podíl na
výstavě kurátorky Marty Konířové, text
a obrazové podklady pro dva textové panely
(využívání chemických procesů v pravěku

a raném středověku).
Klímová, J.: Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše – kurátorka aktivně přejaté
zapůjčené výstavy, autorka jedné z rozšiřujících částí výstavy (knihy a filmy ze školního
prostředí); koordinace prací při přípravě výstavy, tvorba 4 pracovních listů
Konířová, M.: Chuť čaje = chuť zenu (výstava fotografií Zdeňka Thomy) – spolupráce na
organizaci, spolupráce na instalaci výstavy, vytvoření plakátu k výstavě.
Konířová, M.: Náš život s chemií – kurátorka výstavy, příprava části výstavních textů,
spolupráce na přípravě (jednání se zástupci fy Precheza), podíl na instalaci výstavy,
příprava pracovních listů k výstavě (3 typy), informační článek v tisku.
Konířová, M.: Origami – papírový svět – spolupráce na organizaci, spolupráce na
instalaci výstavy.
Konířová, M.: Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko – kurátorka výstavy, autorka
scénáře a technického scénáře, autorka výstavních textů, podíl na organizaci vernisáže,
příprava
a
účast
ve
vystoupení
v rámci
vernisáže
(Večer
u Idálie), anotace výstavy a další podklady pro zprávy v tisku, podíl na realizaci
(instalaci) výstavy, příprava (návrh a částečně výroba) interaktivních prvků výstavy,
podklady pro lektorku pro přípravu animačního programu k výstavě, propagace výstavy
na Facebooku, propagace výstavy v knihovně (domluva spolupráce, příprava
propagačních záložeka složek), příprava a vlastnoruční výroba propagačních předmětů
– origami páva s propagačními texty, spolupráce s L. Maloněm na zajištění knih
k prodeji.
Kovářová, Helena: Cesta do hlubin
študákovy a kantorovy duše – Autorsky
zpracovány panely (návrh, skenování,
popisky, částečná instalace), které doplnily
aktivně přejatou výstavu. V rámci přípravy
proveden monitoring školních časopisů s
důrazem na regionální produkci. Získáno 43
evidenčních čísel sbírkových předmětů.
Lukeš, K.: Vlastimil Kozák – kurátor výstavy,
autor scénáře, podíl na organizaci vernisáže,
Výstavní projekt Tou knihou jsem si zamiloval
Japonsko. Kurátorka Marta Konířová.
komentovaná prohlídka, podklady pro tiskové
zprávy, apod.
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Maloň, L.: Chuť čaje = chuť zenu. Podíl
na realizaci a propagaci výstavy.
Maloň, L.: Kouzelný slunovrat. Kurátor
výstavy (autorská), autor scénáře,
realizace vernisáže, podklady pro
propagaci akce.
Maloň, L.: Město Lipník v proměnách
staletí. Kurátor výstavy (autorská), autor
libreta
a scénáře.
Maloň, L.: Origami: papírový svět –
podíl na realizaci a propagaci výstavy,
zajištění
vypůjčení
výstavních
Výstava Město Lipník v proměnách staletí.
předmětů ze ZŠ Bohuňovice.
Kurátor Mgr. Lubor Maloň.
Maloň, L.: Pojďme spolu do Betléma!
Kurátor výstavy (autorská), podklady pro propagaci výstavy.
Maloň,
Maloň, L.: Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko – podíl na realizaci, zapůjčení 6 ks
sbírkových předmětů, podíl na vernisáži, podíl na propagaci výstavy.
Sehnálek, P.:
90 let Československé obce
legionářské
–
výběr
exponátů,
příprava
a realizace dioramatické instalace.
Sehnálek, P.: Povídání o mašinkách. Příprava
realizace autorského výstavního projektu.
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Město Lipník v proměnách
staletí. Příprava archeologické části ve spolupráci
s kurátorem výstavy Mgr. Luborem Maloňem.
Schenk, Z.:
Z.: Detektory v archeologii – jak pomáhat
a neublížit, Olomouc, 7. 12. 2011 – 31. 1. 2012, podíl na
přípravě výstavy ve spolupráci s Archeologickým
centrem Olomouc.
Straková, M.: Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko
– podíl na realizaci výstavy.
Příprava kulturně výchovných-akcí (přednášky, noční
prohlídky apod.)
Výstavní projekt Povídání
Drechsler, A.: organizační zajištění přednášky
o mašinkách. 170. výročí příjezdu
Martina Frouze „Dokumentace výzkumu českých
prvního vlaku na střední Moravu.
Kurátor Bc. Petr Sehnálek.
egyptologů“ (účast 30 osob), 8. 9. 2011, Horní nám 31.
Drechsler, A.: Archeologické lokality Horního
náměstí v Přerově a jeho okolí – přednáška a exteriérová komentovaná prohlídka (účast
25 osob), 17. 12. 2011 v areálu Horního náměstí v Přerově.
Drechsler, A.: Archeologické lokality Předmostí a archeologie Přerovska – přednáška
a podíl na zajištění celodenní exkurze v Předmostí a Přerově pro Univerzitu třetího věku
UP v Olomouci (účast 35 osob), vedoucí Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Drechsler, A.: organizační zajištění a výklad při komentované prohlídce výstavou
Egyptologie
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a expozicí Archeologie Přerovska
pro
exkurzi
Rotary
klubu
a
poslanců
Evropského
parlamentu.
Drechsler, A.: Prehistorie a raný
středověk
–
přednáška
pro
historický
seminář
Gymnázia
Jakuba Škody v Přerově, 12. 10.
2011
v prostorách
expozice
Archeologie Přerovska
Konířová, M.: Japonská noc, 20. 5.
2011 – námět, spolupráce na
organizaci,
spolupráce
na
propagaci, spolupráce na přípravě
potřebných
rekvizit
(světelné
Řešitelé projektu „Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko“
obrazy a popisky k nim, úryvky
Marta Konířová a Mgr. Lubor Maloň
z cestopisů do čajovny).
při workshopu Origami.
Konířová, M.: Japonsko ze všech
stran (cyklus přednášek k výstavě Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko) – spolupráce
na organizaci, příprava vzoru plakátu užívaného k celému cyklu, propagace jednotlivých
přednášek na Facebooku.
Konířová, M.: Sežeru tě na to tata! (divadelní vystoupení jako doprovodná akce k výstavě
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko), 24. 6. 2011 – spolupráce na organizačním
zajištění, podklady pro plakát, vstupenky a propagační texty.
Lukeš, K.: Dny evropského dědictví, kulturní procházka městem po sochařských dílech.
Lukeš, K.: Přednáška KPVU – Sv. Václav v českém výtvarném umění.
Lukeš, K.: Uměleckohistorická exkurze KPVU – Kroměřížskem křížem krážem.
Maloň, L.: Folklorní festival v zámku a podzámčí, 5. ročník, 17. a 18. 6. 2011 – organizace,
propagace, shánění finančních prostředků, vedení organizačního výboru
a organizačního týmu, jednání s partnery, s médii, atd.
Maloň, L.: Hefaiston 2011 – podíl na organizaci
a přípravě, vedení informačního centra.
Maloň, L.: Jednota bratrská na Moravě a její
vývoj v Lipníku nad Bečvou do 17. století.
Přednáška, Městská knihovna Lipník nad
Bečvou, 10. 2. 2011.
Maloň, L.: Komentovaná prohlídka zámku pro
zástupce města Lešna v Polsku, 15. 10. 2011.
Maloň, L.: Muzeum Komenského v Přerově –
historie
a
současnost,
přednáška
a komentovaná prohlídka muzea, Vysoká škola
Sakura – strom přání. Happening
logistiky v Přerově, 15. 11. 2011.
na japonské motivy v rámci projektu
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko.
Maloň, L.: Vánoční vzdělávací program pro děti
(ORNIS) – zapůjčení sbírkových předmětů.
Maloň, L.: Výstavní projekt Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko – organizace
a propagace jednotlivých doprovodných programů, zajišťování přednášejících,
účinkujících, atd.
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Maloň, L.: Vznik a vývoj šlechty na
území ČR. Přednáška, Historický
kroužek Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově, 27. 1. 2011.
Sehnálek, P.: Povídání o mašinkách.
Příprava, organizace a účinkování na
vernisáži, 15. 10. 2011.
Sehnálek, P.: Povídání o mašinkách.
Organizace, příprava a dramaturgie
přednáškového cyklu k výstavě. Říjen
2011 – leden 2012.
Sehnálek, P.: Povídání o mašinkách.
Autorská přednáška Jak se cestovalo
Nervozita před premiérou. Noční prohlídky
Bezpečné cestování nebezpečnými dějinami cestování.
před železnicí, 25. 10. 2011.
Sehnálek, P.:
P .: Projev o historickém
významu 28. října 1918 na oslavách státního svátku v obci Radslavice. 28. 10. 2011.
Sehnálek, P.: Povídání o mašinkách.
Noční prohlídky Bezpečné cestování
nebezpečným dějinami cestování (scénář,
příprava, účinkování), 11. 11. 2011
S ehnálek, P.: Povídání o mašinkách.
Komentované prohlídky, 26. 11. 2011
Straková, M.: Manga a anime: Příručka
o Japonsku pro začátečníky. Druhé setkání
z cyklu "Japonsko ze všech stran", Muzejní
úterek
10.
5.
2011
(přednáška
o japonském komiksu a animovaném
filmu).
Vyňuchal, L.: Hrady a památky severního
Strážce pořádku a autor scénáře nočních prohlídek
Maďarska, KPVU, 10. 2. 2011.
Bc. Petr Sehnálek.
Vyňuchal, L.: Hrady a památky Zadunají,
KPVU, 13. 10. 2011.
Výpůjčky a zápůjčky
V roce 2011 bylo realizováno 17 zápůjček o celkovém počtu 10 622 evidenčních jednotek
sbírkových předmětů a 12 výpůjček o celkovém počtu 2 630 evidenčních jednotek
sbírkových předmětů.
Konířová, M.: Pradědeček po škole, Břeclav – spolupráce na realizaci (zapůjčení
sbírkových předmětů a knih z knihovního fondu).
Konířová, M.: Pradědeček po škole, Znojmo - Konířová, Marta: Pradědeček po škole,
Břeclav – spolupráce na realizaci (zapůjčení sbírkových předmětů a knih z knihovního
fondu).
Konířová, M.: Z historie školství v Kobylí – spolupráce na realizaci (zapůjčení sbírkových
předmětů).
Maloň, L.: Československá obec legionářská – podíl na výstavě (zapůjčení sbírkových
předmětů).
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Maloň, L.: Dary lesa (ORNIS) – podíl na výstavě (zapůjčení sbírkových předmětů).
Maloň, L.: Povídání o mašinkách – podíl na výstavě (zapůjčení sbírkových předmětů),
podíl na vernisáži.
Sehnálek, P.: Povídání o mašinkách. (výpůjčka sbírkových předmětů z Národního
technického muzea, Vlastivědného muzea v Olomouci, Nadace okřídlené kolo, Muzea
Kapličkový vrch, Kroměřížské dráhy, Klub železničních modelářů v Přerově
a soukromých sběratelů).
Vyňuchal, L.: Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše, (zapůjčení sbírkových
předmětů).
Vyňuchal, L.: Město Lipník v proměnách staletí, Galerie Konírna, Lipník n. B., (zapůjčení
sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Náš život s chemií, (zapůjčení sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Obecná škola, Kozlovice u Frýdku-Místku, (dlouhodobá zápůjčka pro stálou
expozici realizovanou firmou Šmíra Print).
Vyňuchal, L.: Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti v Evropě,
Praha, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, (zapůjčení
sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Povídání o mašinkách. 170. výročí příjezdu prvního vlaku na střední Moravu,
(zapůjčení sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Pradědeček po škole, Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Dům
umění, (zapůjčení sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Škola plná slunce, Olomouc, Církevní gymnázium Německého řádu,
(zapůjčení sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko, (zapůjčení sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Uč se synu moudrým býti aneb Pradědeček po škole, Břeclav, Městské
muzeum a galerie Břeclav, (zapůjčení sbírkových předmětů).
Vyňuchal, L.: Z historie školství v Kobylí, Kobylí, Muzeum obce Kobylí, (zapůjčení
sbírkových předmětů).
Spolupráce s jinými institucemi
Spolupráce s Českým egyptologickým
ústavem v Praze a Káhiře Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze na
zajištění
výstavy
Egyptologie
a vernisáže výstavy za účasti prof. Mgr.
Miroslava Bárty, Dr., vedoucího výzkumů
v Egyptě.
Spolupráce na výstavě v roce 2012
o Ondřeji Sekorovi ve Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy: nabídka
a výběr předmětů ze sbírek MKP,
2 schůzky, předání kontaktů na další
Výsledek spolupráce s Českým egyptologickým
instituce a soukromé osoby, dohoda
ústavem – výstava a publikace Egyptologie.
o prezentaci MKP v rámci výstavy.
Úspěchy české egyptologie očima Martina Frouze.
Zapojení
do Projektu
preventivní
archeologie pod vedením Archeologického centra Olomouc – územní koordinátor pro
okres Přerov Mgr. Zdeněk Schenk.
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Dohoda o vzájemné odborné a kulturní spolupráci, vzájemném informování a výměně
publikací, udržování odborných kontaktů a výměně zkušeností. Archeologický ústav
Akademie věd České republiky, Brno – koordinátor spolupráce za muzeum Mgr. Zdeněk
Schenk. Precheza, a. s. (příprava výstavy k Mezinárodnímu roku chemie). Městská
knihovna v Přerově, p. o. (spolupráce na propagaci akcí muzea). ZŠ a MŠ Bohuňovice
(příprava výstavy Origami: papírový svět).
Folklorní soubor Haná Přerov – 5. ročník Folklorního festivalu V zámku a podzámčí
(17. a 18. června 2011).
Cukrle Přerov, o. s. – 3. ročník přerovského masopustu.
Městský úřad Tovačov – zapůjčení předmětů do expozic a výstav v prostorách
tovačovského zámku (celkem zapůjčeno 455 předmětů).
Středisko volného času Lipník nad Bečvou – spolupráce na výstavách město Lipník
v proměnách staletí a 90 let stálé vojenské posádky v Lipníku nad Bečvou 1921 – 2011
(celkem zapůjčeno 64 předmětů).
Vojenský útvar 1535 Hranice – podíl na expozici Hranicko v odbojích 1914 – 1989
(dlouhodobá zápůjčka 24 předmětů).
Město Přerov – zapůjčení sbírkových předmětů v předsálí Slavnostní zámecké síně
(13 předmětů).
Muzeum Těšínska – podíl na
expozici Památník životické tragédie
(dlouhodobá zápůjčka 6 předmětů).
Městské muzeum a galerie Břeclav
(příprava
výstavy,
konzultace
k zapůjčení sbírkových předmětů).
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
(příprava
výstavy,
konzultace
k zapůjčení sbírkových předmětů).
Město Přerov, České dráhy, Nadace
okřídlené kolo, Správa železniční
a dopravní cesty – spolupráce na
oslavách 170 let příjezdu prvního
vlaku do Přerova konaných 15. 10.
2011.

Ředitel folklorního festivalu V zámku a podzámčí
Mgr. Lubor Maloň (vpravo) moderuje 5. ročník.

Spolupráce s médii
Spolupráce s Televizí Přerov, R1 Morava, Českou televizí, Českým rozhlasem, ČTK,
podklady k článkům v Přerovském deníku, Přerovských listech Sedmičce a MF DNES.
Ostatní činnost
Posudky
Barbora Kostihová: Vybrané objekty ze sídliště kultury s moravskou malovanou
keramikou z Horákova (okr. Brno – venkov). Bakalářská diplomová práce, Brno 2011,
Studijní obor: Archeologie, Vedoucí práce: Mgr. Martin Kuča, oponent: Mgr. Zdeněk
Schenk.
Eva Pospíšilová: Sídliště lidu s lineární keramikou ve Lhotě a Loučce u Lipníka nad
Bečvou a sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v Hulíně – „U Isidorka“.
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Magisterská práce, Opava 2011, Studijní obor: Archeologie, Vedoucí práce: Doc. PhDr.
Vratislav Janák, CSc., oponent: Mgr. Zdeněk Schenk.

Členství v komisích
Komise knihovníků při Asociaci muzeí a galerií (Marta Konířová)
Komise pro městskou památkovou rezervaci Lipník nad Bečvou (Lubor Maloň)
Komise regionální historie Moravy a Slezska při Asociaci muzeí a galerií (Jarmila
Klímová, Helena Kovářová, Lubor Maloň, Jiří Šmeral)
Muzeologická komise při Asociaci muzeí a galerií (Jiří Šmeral)
Středomoravská archeologická komise v Olomouci (Aleš Drechsler)
Studium
Dějiny umění, Univerzita Palackého v Olomouci, doktorský studijní program (Kamil
Lukeš).
Historické vědy, Univerzita Palackého v Olomouci, doktorský studijní program (Jiří
Šmeral).
Informační studia a knihovnictví, Masarykova univerzita v Brně, bakalářský studijní
program (Marta Konířová).
Literární věda – teorie a dějiny české literatury, Ostravská univerzita v Ostravě,
doktorský studijní program (Markéta Straková).
Muzeologie, Masarykova univerzita v Brně, magisterský studijní program (Jan Mikulík).
Muzeologie, Masarykova univerzita v Brně, magisterský studijní program (Petr Senálek).
Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brně,
doktorský studijní program (Zdeněk Schenk).
Výuka
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno,
Znalectví hmotné kultury doby kamenné (Mgr. Zdenek Schenk).

Služby badatelům
V roce 2011 bylo založeno 60 badatelských listů, proběhlo 128 badatelských návštěv (425
hod., nebylo sledováno u všech podsbírek), zodpovězeno 230 badatelských dotazů,
zpracováno 116 rešerší. Knihovny navštívilo 42 badatelů, realizováno bylo 197 výpůjček.
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7 ORNIS – Ornitologická stanice Muzea Komenského
Souhrnné hodnocení činnosti ORNIS
Rok 2011 lze zcela jistě hodnotit jako
velmi úspěšný. Na poli sbírkotvorné
činnosti se nám podařilo přestěhovat
veškeré
dermoplastické
preparáty
a kožky do prvního patra, mimo dosah
případných záplav, totéž platí i pro celou
knihovnu. Z dřívějšího depozitáře se tak
stala výstavní a výuková místnost, ve
které byla umístěna úspěšná výstava
týkající se 40. výročí podpisu úmluvy
o ochraně mokřadů. Pro výstavní účely
menšího rozsahu byla navíc získána také
další místnost dřívější knihovny. Svou
pozici si také vybudovala záchranná
stanice, na kterou se již běžně obracejí s dotazy nebo konkrétními případy zraněných
živočichů lidé ze širokého okolí. Stabilizovala se personální situace, v současné době
vyhovující rozsahu aktivit ORNIS (po několika letech zde pracuje i nezbytný preparátor).
Uskutečněna byla řada akcí jak v areálu stanice (za všechny jmenujme zahradní
slavnost), tak i exkurzí a vycházek do přírody. Hojně byly navštěvovány výukové
programy, které si také získaly pevné místo v naší programové nabídce. Ekoporadna
zodpověděla stovky dotazů. Z hlediska finančního šlo také o úspěšný rok – na hlavní
výstavu se podařilo získat významný příspěvek z Ministerstva životního prostředí, velký
zájem byl i o zapůjčování našich autorských putovních výstav. Velmi rozsáhlá byla
odborná publikační činnost; včetně článků v mezinárodních vědeckých periodikách.
Byla zveřejněna vůbec první monografie vrtejšů ptáků České republiky. Pokračoval
monitoring ptáků na vybraných lokalitách, včetně celostátních programů CES a RAS
založených na kroužkování ptáků.
Stěhování depozitáře.

Hodnocení jednotlivých pracovišť
Na Záchranné stanici je již zaběhnutý systém
díky pečlivému vedení Mgr. T. Pacovskou.
Celkem bylo v roce 2011 přijato 193 živočichů
(savci 99, ptáci 94). Z tohoto počtu bylo celkem
92 živočichů úspěšně vypuštěno, dalších 18
zůstává na přezimování. Nově bylo zřízeno
zimoviště pro ježky. V preparátorské dílně se
Jiří Polčák výborně zapracoval, významná
spolupráce se ZS.
Jiří Polčák představuje na Zahradní

slavnosti zachráněného ježka.
Knihovna
Počet přírůstků za rok 2011: 207 knihovních
jednotek. Fond knihovny je uložen v budově ORNIS, Bezručova 10. Nutné podřezání
budovy po záplavě 2010 bylo využito k přestěhování většiny fondu knih i časopisů do
prvního patra budovy ORNIS, mimo dosah dalších možných záplav. Toto uložení je
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plánováno jako trvalé (do doby celkové rekonstrukce budovy) a bylo k němu přistoupeno
z důvodu situování budovy v záplavové zóně. Zbývající část fondu časopisů a separáty
jsou uloženy doposud v přízemí budovy, a to v pracovně knihovníka a pomocném skladu.
Tuto situaci se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit, stejně jako situaci s naprostým
nedostatkem úložného prostoru pro nové přírůstky.
Po stěhování fondu (a návratu knihovnice z dlouhodobé nemocenské) byla započata
revize fondu; ke konci roku bylo zrevidováno 1780 knihovních jednotek.
Tvorba sbírky
s bírky a péče o sbírky
Zásadní akcí bylo přestěhování celého depozitáře
preparátů a kožek do prvního patra budovy
ORNIS. Z hlediska akviziční činnosti byl do
expozice
získán
adultní
jedinec
racka
černohlavého, výjimečný je sběr výrečka malého
– nález u přerovského nádraží.

Věda a výzkum
Interní výzkumné úkoly
Společenstva motolic pěvců (Passeriformes) v přirozených a synantropních biocenózách
České republiky a jejich vliv na mortalitu ptáků. 2007-2011, řešitel: Jiljí Sitko, výstupy:
Rzad I., Sitko J. Wysocki D., Stepniewski K. 2011: Digenean trematodes from six species
of birds (Passeriformes, Piciformes and Strigiformes) from north-western Poland.
Wiadomosci Parazitologiczne 57: 271–276.
Sitko J. 2011: Checklist of the Acanthocephala in birds in the Czech Republic and the
Slovak Republic. Comenius Museum Přerov.
Monitoring úspěšnosti hnízdění a průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt
(NPR Lednické rybníky). řešitel: Josef Chytil, výstup: závěrečná zpráva pro potřeby
Agentury ochrany přírody a krajiny, Praha.
Externí výzkumné úkoly
Helmintofauna lysky černé (Fulica atra) ve střední Evropě. 2011, nositel: Dr. Gerhard
Kanarek, Ornitologická stanice PAN, Gdansk, Polsko,, spoluřešitel: Jiljí Sitko, výstup:
příprava společné publikace 2012
Motolice kachen na pobřeží Baltického moře. 2011, nositel: Dr. Isabela Rzad, Štětínská
univerzita, Polsko, spoluřešitel: Jiljí Sitko, výstup: příprava společné publikace 2012
CES (Constant Effort Site) – sledování úspěšnosti hnízdění na vybraných lokalitách
(koordinátor: Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze), výstup: závěrečná zpráva
odeslána koordinátorovi akce M. Jelínkovi, Praha, a Kroužkovací stanici Národního
muzea v Praze.
RAS (Retrapping Adults for Survival) – mezisezónní sledování přežívání dospělých ptáků
(koordinátor: Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze), výstup: závěrečná zpráva
odeslána koordinátorovi akce Z. Valešovi, Praha, a Kroužkovací stanici Národního muzea
v Praze.
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Monitoring hnízdění ptáků na náplavech v CHKO Litovelské Pomoraví; tamtéž monitoring
výskytu plazů (fa ViaService pro státní ochranu přírody), výstup: závěrečná zpráva bude
až v roce 2013.
Konference, semináře a dílny
Mokřady 2011, Ministerstvo životního prostředí ČR a Český ramsarský výbor; BlanskoVýškovice, 1. - 4. 2. 2011, Josef Chytil, Tereza Pacovská (J. Chytil – spoluorganizátor).
Zoologické dny, Brno, 17. - 18. 2. 2011. Lucia Turčoková, Tomasz S. Osiejuk, Václav Pavel,
Bohumír Chutný, Adam Petrusek, Tereza Petrusková 2011: Divergencia spevu a jej vplyv
na poddruhové rozpoznávanie u slávika modráka (Luscinia svecica).
Feriancove dni, Bratislava, 24. - 25. 11. 2011. Lucia Turčoková & Michal Baláž 2011: Vplyv
teploty na početnosť zimujúcich fúzatiek trstinových (Panurus biarmicus) na Levických
rybníkoch.
Aktiv kroužkovací stanice Národního muzea; Klatovy, 3. - 6. 11. 2011. Josef Chytil, Krátký
referát o odchytech na Nesytu a zpráva o kroužkované harpyji.
Konference, semináře a dílny pořádané muzeem
Výroba adventních věnců, ORNIS, 25. 11. 2011, Jana Kosturová
Publikační činnost muzea
Periodika vydaná muzeem
Zprávy MOS 2011; 98 stran
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Publikační činnost odborných pracovníků
Cilecka D., Salamatin R., Sitko J., Koryushin V.V., Sulgostowska T. 2011. Fimbriaria
czaplinskii Grytner-Ziecina, 1994 (Cestoda, Hymenolepididae): New hosts and
geographical records from Poland, Ukraine and the Czech Republic. Acta Parasitologica
56(1), 92–97.
Chytil, J.: Syroečkovskij E.E.: Polevoj opredelitel guseobraznych ptic Rossiji (knižní
recenze). Zprávy MOS 69: 86-87.
Chytil J. - Polčák J.: Archiv Moravské ornitologické stanice. Zprávy MOS 69: 81-85.
Chytil J.: Birdwatching znamená ptákošmír. Veronica 25(4): 29.
Literák I., Sitko J., Sychra O., Čapek M.:2011 Cutaneous trematode Collyriclum faba in
wild birds in Costa Rica. Helminthologia 48: 288–289
Sitko J. 2011: Checklist of the Acanthocephala in birds in the Czech Republic and the
Slovak Republic. Museum Komenského v Přerově, p.o. 35 pp.
Rzad I., Sitko J. Wysocki D., Stepniewski K. 2011: Digenean trematodes from six species
of birds (Passeriformes, Piciformes and Strigiformes) from north-western Poland.
Wiadomosci Parazitologiczne 57: 271–276.
Šťastný K., Hudec K. (eds.) 2011: Fauna ČR Ptáci – Aves 3 / I, II. Academia Praha. (Dr.
sitko – člen redakčního kolektivu)
Turčoková L. 2011: Rozmanitost vtáčieho spevu. Sylvia 47:1-16.
Turčoková L. & Baláž M. 2011: Klimatické podmienky a početnosť fúzatky trstinovej
v zime na Levických rybníkoch. Tichodroma 23:1-6.
Koleček J., Paclík M., Praus L., Vymazal M., Tyller Z., Turčoková L., Sedláček J. & Figura R.
2011: Hnízdní a zimní početnost ptáků dvou středomoravských lužních lesů. Zprávy
MOS 69: 4-17.
Turčoková L. 2011: Top birding sites of the world ‒ sprievodca významnými vtáčími
lokalitami světa / Top birding sites of the world – guide book of the most important
birding sites of the world. Zprávy MOS 69: 89-92.
Prezentace
Příprava a realizace výstav a expozic
Chytil, Josef: Život mokřadů aneb
Ptáci! Máte mokro v práci?
kurátor výstavy, autor scénáře,
podíl na organizaci vernisáže,
komentované prohlídky, podklady
pro tiskové zprávy, apod.
Kosturová,
Jana:
autorka
výukového programu pro školy
k této výstavě
Kosturová, Jana: Dary lesa –
kurátorka výstavy

Výstava Život mokřadů aneb Ptáci! Máte mokro v práci?
Kurátor RNDr. Josef Chytil, PhD.
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Příprava kulturně výchovných-akcí (přednášky, noční prohlídky apod.)
Soví noc: přednáška, terénní ukázka
hlasů
sov,
pozorování
v přírodě.
Úspěšná akce jak na stanici, tak
i v Michalově, kde se podařilo na MP3
přehrávač přilákat kalouse ušaté,
včetně jejich hlasových projevů.
Noc slavíků: Přerov, u laguny, 29. 4. 2011.
Již tradiční podvečerní a večerní akce
na odposlech „krále pěvců“. Letos se
podařilo přilákat dva samce, kteří se
nám dokonce na pár okamžiků i ukázali
(slavík žije jinak velmi skrytým
způsobem života).
Zahradní slavnost – Tradiční akce, již 4. ročník, 24. 7. 2011. Účast 230 návštěvníků. Akce
prezentující práci ORNIS široké veřejnosti. Loňským bonbonkem byla účast Ing. Romana
Zajíčka z brněnského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny, s jeho ukázkami
živočichů žijících v mokřadním prostředí.
Evropská noc pro netopýry (2x): Mikulov, Jeskyně Na Turoldu, 2. 9. 2011; Přerov, park
Michalov, 3. 9. 2011. Mj. se nám podařilo zajistit účast dr. R. Lučana, rodáka z Chvalčova,
již známého výzkumníka netopýrů, včetně ukázek echolokace těchto stále ještě
tajemných zvířat.
Ptačí festival: rybník Nesyt (140
návštěvníků), 2. 10. 2011. Organizován již
po
osmnácté,
za
velké
účasti
návštěvníků
z Břeclavi
(2
třídy),
Hodonína i Mikulova.
Den zvířat: ORNIS – 195 návštěvníků,
4. 10. 2011. Letos zaměřeno jak na
ukázky léčených zvířat na záchranné
stanici ORNIS, tak i živých netopýrů.
Vánoční strom pro ptactvo: 24. 12. 2011,
další z tradičních akcí, návštěvníci
(rekordní účast: 100 lidí!) mají možnost
si sami vyrobit (a v případě zájmu
Evropská noc pro netopýry.
i instalovat na vánoční strom) vhodné
RNDr. Josef Chytil a netopýr ušatý.
krmení pro zimující ptáky.
Cyklus přednášek na ORNIS:
15. 12. 2011: Jan Husák a Jaroslav Koleček: Za hoholem islandským
10. 11. 2011: Václav Pavel: Expedice Antarktida 2011
13. 10. 2011: Zdeněk Tyller: Příroda Argentiny s trochou Chili
10. 3. 2011: Zdeněk Tyller: Příroda v okolí rodiště Čingizchána – Mongolsko
10. 2. 2011: Lucia Turčoková: Nový Zéland-krajina velkého bílého oblaku
13. 1. 2011: Rulíková Karla: Jižní Korea
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Výroba jedlých vánočních ozdob pro ptactvo.

Pohodové odpoledne na Zahradní slavnosti.

Vánoce ptákům…

Vánoce dětem. Výukový program Putování
k Jesličkám. Autorka a lektorka programu
Ing. Jana Kosturová.

Spolupráce s jinými institucemi
Chytil, Josef: koordinace Jednotného programu sčítání ptáků (Česká společnost
ornitologická); Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (projekty CES a RAS).
Turčoková, Lucia: spolupráce na vědeckých projektech: Ornitologická laboratoř
Univerzity Palackého v Olomouci; Department of Behavioural Ecology Mickiewicz
University Poznaň
Sitko, Jiljí: Ornitologická stanice PAN, Gdansk, Polsko; Štětínská univerzita, Polsko

Přehled výpůjček a zápůjček
V roce 2011 bylo realizováno 7 zápůjček o celkovém počtu 65 evidenčních jednotek
sbírkových předmětů a 2 výpůjčky o celkovém počtu 4 evidenčních jednotek sbírkových
předmětů. Stálá výpůjčka se týká vzácných druhů ptáků, které v naší sbírce postrádáme
(orlosup bradatý, kormorán chocholatý, stepokur kirgizský a slípka modrá), kteří jsou
součástí naší expozice Ptactva ČR. Výpujčky jsou z Vlastivědného muzea v Olomouci
(orlosup, slípka modrá) a Národního zemědělského muzea v Praze (kormorán, stepokur).
Nejdůležitější zápůjčka byla realizována do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy,
celkem 25 ks) - byla velmi dobře kvitována, a to také dr. Žalmanem z Ministerstva
kultury. Ten se velkou měrou zasloužil o významný nákup sbírky od p. Brejchy v roce
2010 - a na výstavu jsme z velké části zapůjčili předměty právě této sbírky.
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Spolupráce s médii
Kabelová televize Přerov, Přerovské listy, Přerovský a hranický deník
Ostatní činnost
Členství v komisích
Český ramsarský výbor. Odborný orgán zřízený ministrem životního prostředí ČR ve věci
naplňování Ramsarské úmluvy (Josef Chytil)
Vědecká rada Muzea Novojičínska (Jiljí Sitko)
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor zoologie (Jiljí Sitko)
Komise pro udělováni vědeckým hodností RNDr. a PhD. na Přírodovědecké fakultě UP
Olomouc (Jiljí Sitko)
Studium
Ornitologie - Geografická variabilita spevu a jej vplyv na podruhové rozpoznávanie
u vtákov, doktorský studijní program, Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, úspěšně dokončený 17. 1. 2012. (Lucia Turčoková)
Výuka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, parazitologie pro studenty
zoologie (RNDr. Jiljí Sitko, CSc.)
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, parazité ptáků pro studenty
parazitologie (RNDr. Jiljí Sitko, CSc.)
Služby badatelům
Knihovna: 157 výpůjček (z toho 25 MVS)/15 čtenářů
Jiné služby veřejnosti
Ekoporadna - zodpovězeno přes 400 dotazů
Mykologická poradna – pravidelně každé pondělí, v případě zájmu kdykoliv

39

40

8 Správa hradu Helfštýna
Souhrnné hodnocení činnosti správy hradu Helfštýna
Sezóna 2011 se, na rozdíl od té
předchozí, nesla v duchu výborného
počasí, což pozitivně ovlivnilo veškeré
aktivity pořádané správou hradu. Tento
fakt se také podepsal na zvýšení celkové
návštěvnosti, jež se vyšplhala na 90 317
návštěvníků.
Nejnavštívenější akcí bylo tradičně
mezinárodní setkání uměleckých kovářů
Hefaiston. Této aktivitě bylo věnováno
největší úsilí v přípravách. Během
posledního srpnového víkendu na
Helfštýn přišlo obdivovat kováře téměř
Momentka z XXX. Ročníku Hefaistonu.
11 000 lidí. Z tradičně pořádaných akcí
byly nejnavštěvovanější: Velikonoce s doprovodným programem, Festival vojenské
historie, Author Šela Marathon či Rockový
Helfštýn. Osvědčily se také novinky, z nichž
veřejnost nejvíce zaujala agility show
Hafani na Helfštýně a dále přehlídka
žonglérů Hradní kejkle. Jako zcela
mimořádný
lze
vnímat
koncert
legendárních Jethro Tull. Potěšující bylo
umístění na 5. místě v anketě 7 divů
Olomouckého kraje.
Z hlediska údržby a obnovy hradu je nutné
připomenout alespoň práce většího
rozsahu. Ze zajišťovacích stavebních prací
Jethro Tull na Helfštýně.
to bylo přespárování poloviny úseku hradby
třetího příkopu. V rámci obnovy byla pozornost věnovaná úpravám prostoru
poděbradské bašty na palácovém nádvoří, kde vznikla nová elektrifikace, osvětlení, byla
položena půdovková dlažba a na ni
osazena masívní kovaná konzola, která
poskytne
zázemí
nejcennějšímu
kamenickému
artefaktu,
tzv.
pernštejnské nápisové desce z roku
1480.
Realizaci kulturních i stavebních aktivit
výrazně napomohly příspěvky donorů
a sponzorů (např. Obecně prospěšná
společnost Hrad Helfštýn, o. p. s., Narex,
s. r. o., JUDr. Tomáš Vrána aj.).
Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík
Nejvýznamnější podporu získala správa
při návštěvě XXX. ročníku Hefaistonu.
hradu od zřizovatele, jímž je Olomoucký
kraj. Ten významně podpořil Hefaiston
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a rekonstrukci poděbradské bašty k získání prostoru pro novou expozici Archeologie na
hradě Helfštýně.
Jediným větším zklamáním byl neúspěch grantu v rámci projektu Culture. K dosažení na
tento dotační titul nechybělo Hefaistonu mnoho. Jako negativum lze vnímat také klesající
zájem odborné veřejnosti o kovářské kurzy, které správa hradu každoročně pořádá.
V roce 2011 byl z trojice kurzů obsazen pouze kurz Výroby nářadí.
Tvorba sbírky a péče o sbírky
V roce 2011 byla rekonzervována
převážná
část
sbírkových
předmětů prezentovaných ve stálé
expozici uměleckého kovářství.
Byl vyřešen neutěšený stav
depozitáře v podkrovním prostoru
tzv. Pekárny. Její šindelová střecha
byla vyspravena a úžlabí mezi
střechou a torzálním zbytkem
4. věže doplněno o lepenkovou
izolaci překrytou maltovou směsí.
Pro nového hradního průvodce byl
Pohled do stálé expozice uměleckého kovářství.
vybrán reprezentativní vzorek
sbírky, jež ji bude od roku 2012 prezentovat v této tiskovině.
Výsledkem jubilejního 30. mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston je
28 přírůstků do sbírky. Tyto práce vznikly přímo na Helfštýně. Zastoupena jsou díla z celé
Evropy, několik prací z Ruska a exponát z USA.
Mimořádným přírůstkem do podsbírky je zakoupená plastika Il Lupo – Vlk italského
sochaře Roberta Giordaniho. Jemu byla věnována celosezónní výstava Plastiky z ohně
v galerii hradu Helfštýn.
Monumentální plastika Třetí portál od autorů Luboše Krátkého, Petra Melichárka a Jiřího
Němce přibyla do podsbírky uměleckého kovářství po 24. ročníku Kovářského fóra.
Věda a výzkum
Interní výzkumné úkoly
Hrad Helfštýn – centrum uměleckého kovářství, 2010 – 2011, Jan Lauro, Cíl: Shromáždění
podkladů pro výstavu a katalog: 30 let Hefaistonu. Výstup: přednáška v Městské
knihovně v Lipníku nad Bečvou, katalog 30 let Hefaistonu (připravuje se do tisku).
Konference, semináře a dílny
Seminář k 30. Hefaistonu, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Hrad Helfštýn, 26. 8.
2011, Lauro, J.: Plastiky z ohně – Roberto Giordani, příspěvek s prezentací.
Dny evropského kulturního dědictví, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Hrad
Helfštýn, 11. 9. 2011, Lauro, J.: Povídání o mistrech kovářích, komentovaná prezentace
kovářského řemesla, přednáška.
VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Muzea pro
všechny, Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR, Asociace muzeí
a galerií, Kongresové centrum BVV Brno, 4. 11. 2011, Lauro, J. (pasivní účast).

42

Publikační činnost
činnost
Publikace vydané muzeem
Lauro, J.: Plastiky z ohně – Roberto Giordani. Průvodce k výstavě. Muzeum Komenského
v Přerově 2011.

Periodika vydaná muzeem
Hefaiston 2010. Muzeum Komenského v Přerově 2011, ISBN 978-80-87-190-11-1, sborník,
36 str.
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Publikační činnost odborných pracovníků
Lauro, J.: Plastiky z ohně – Roberto Giordani, Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, p.
o. 2011.
Lauro, J.: Skulptury – Poldi Habermann, In: Hefaiston 2010, Red. Jan Lauro, Jiří Šmeral,
Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2011, s. 8-10.
Lauro, J.: Plastiky z ohně na Helfštýně, In: Kovárna pro radost, Red. Zdeněk Slavata,
č. 2/2011.
Lauro, J.: Kurzy kovářů na hradě Helfštýně v roce 2011, In: Věstník Společenstva
uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, č. 34,
květen 2011, s. 4-5.
Lauro, J.: Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston oslavilo na hradě Helfštýn
své 30. výročí, In: Kovárenství, č. 42, říjen 2011, s. 47-48.
Lauro, J.: Příští ročník Hefaistonu bude jubilejní, In: Přerovské listy, 24. červen 2011, s. 17.
Lauro, J.: Jak se dělá show?, In: Brojlers, č. 2/11, říjen 2011, bez paginace.
Nepublikované práce
Lauro, J.: Projekt expozice Archeologie, Týn nad Bečvou 2011 – uloženo v archivu SHH
Lauro, J.: Dramaturgie Hefaistonu, Týn nad Bečvou 2011 – rozpracovaný materiál uložený
v archivech SHH a MKP.
Lauro, J.: Plastiky z ohně – Roberto Giordani, Týn nad Bečvou 2011, scénář výstavy
konané v Galerii hradu Helfštýna od 9. dubna do 31. srpna 2011 – uloženo v archivu SHH.

Prezentace
Příprava, realizace a instalace výstav a expozic
Lauro, Jan: Plastiky z ohně - kurátor
výstavy, autor scénáře, podíl na
organizaci, návrh instalace, příprava
a instalace výstavy, deinstalace výstavy;
podklady pro doprovodné tiskoviny
(pozvánka, plakát - banner, katalog průvodce - skládačka)
Lauro, Jan: Jarní výstava - kurátor
výstavy, podíl na organizaci, návrh
instalace, příprava a instalace výstavy,
deinstalace výstavy.
Lauro, Jan: Řidítka v oblacích - kurátor
výstavy, autor scénáře, podíl na
Řidítka v oblacích. Kurátor Bc. Jan Lauro.
organizaci
a
komunikaci
se
zapůjčitelem (Vlastivědné muzeum v Olomouci – správce fondu Mgr. Martin Zdražil),
návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro
doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát)
Pozn. Na všech výše zmíněných akcích spolupracovali tito zaměstnanci SHH: Bernhauer
Stanislav, Šišáková Jarmila, Severová Eva, Janýšková Pavla a Ďuráková Hana.
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Spolupráce s jinými institucemi
Kruh evropských kovářských měst –
prezentace Hefaistonu během konference
konané v Lipníku nad Bečvou, propagace
kovářských aktivit na společném webu:
www.ironcities.net
Koordinace Obecně prospěšné společnosti
Hrad Helfštýn a dobrovolníků.
Spolupráce se sdružením Feu et Fer při
pořádání výstavy Modern European Artistblacksmiths at Helfštýn castle.
Spolupráce se Společenstvem uměleckých
kovářů, kovářů podkovářů a zámečníků Čech,
Moravy a Slezska – společná popularizace
a prezentace řemesla.
Spolupráce s městem Lipník nad Bečvou při
přípravě konference Kruhu evropských
kovářských měst a výstavy Kov ve městě VII.
Spolupráce se SUPŠ a VOŠ v Turnově při
přípravě výstavy 30. let Hefaistonu.
Společná příprava výstavy Řidítka v oblacích
s Vlastivědným muzeem v Olomouci.

Cíl Author Šela Marathonu.

Spolupráce s médii
TV: Česká televize, Nova, Prima, R1, Kabelová televize Přerov, Prerov.nejlepsi-adresa.cz
Rádia: Hitrádio Apollo (Orion), Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Rádio Čas
Noviny: Přerovský deník, Hranický deník, Olomoucký deník, MF Dnes, Právo,
Magazíny: Věstník Společenstva kovářů, HEPHAISTOS, Magazín Koktejl, aj.
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Služby badatelům
Prezenční zápůjčky třem badatelům, tři založené badatelské listy, konzultace v časovém
rozsahu cca 10 hodin.
Výpůjčky a zápůjčky
V roce 2011 byly realizovány tři výpůjčky o celkovém počtu 52 kusů sbírkových
předmětů (z toho 19 ze zahraničí) a trojice zápůjček o celkovém počtu 54 evidenčních
jednotek z podsbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýn.
Výpůjčky i zápůjčky byly krátkodobého charakteru. Výjimkou je 16 kusů kovaných
plastik vypůjčených ze SUPŠ Turnov. Tyto budou vystaveny a na hradě Helfštýn ještě po
celý rok 2012. Dvě z nich (Spěch - František Bláha, Ukřižovaný - Michal Ptáček) jsou
vypůjčeny dlouhodobě a doplňují stálou expozici uměleckého kovářství.
Pronájmy hradu:

20. 1. – 23. 1. 2011, soustředění kapely Propaganja
3. 8. 2011, klientela Komerční banky
27.10. – 30.10.2011, teambulding firmy Narex
4. 11. – 5. 11. 2011, firemní akce Mercedes

Ostatní činnost
Údržba hradu
Údržba
probíhá
průběžně.
Nepostradatelnou pomocí při snaze
o udržení vysokých standardů jsou tzv.
Víkendovky.
Bez
těchto
brigád
dobrovolníků z celé ČR i zahraničí by
nebylo v silách jediného údržbáře
s dvojicí uklízeček udržovat jeden
z největších
hradních
komplexů
Evropy. Pro hrubou představu o fyzické
a časové náročnosti udržovacích prací
zde jmenuji alespoň ty nejnutnější:
sekání trávy a náletových křovin uvnitř
i vně hradu, čištění příkopů, odvoz biomasy mimo areál hradu, čištění šachet, čištění
a oprava odpadů, příprava dřeva, údržba a opravy elektroinstalace, vývoz odpadu,
hrabání listí, instalatérské práce, průběžné úklidové práce, výmalby, pletí štěrkových
ploch, zajišťování kontrolovaného odvodu dešťové vody, nátěrové práce atp. Řeší se
flexibilně dle aktuální potřeby. Pouze brigády většího rozsahu (přípravy komplexu pro
Hefaiston) plánujeme s dostatečným časovým předstihem.
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9 Výstavní a programové oddělení
Výstavy a kulturně výchovná činnost
Muzeum Komenského tradičně patří
k instituci, která v rámci skupiny
subjektů zřizovaných Olomouckým
krajem vykazuje největší počet aktivit
směrem k veřejnosti. Vedle tradičních
muzejních činností, jakými jsou
výstavy
a
populárně
naučné
přednášky, je v této souvislosti nutné
vyzvednout stále významněji se
rozvíjející spolupráci s neziskovými
subjekty
(z
těch
nejsilněji
zainteresovaných můžeme jmenovat
folklorní soubor Haná Přerov, dětský
folklorní soubor Trávníček, občanské
sdružení Cukrle, Československou
obec legionářskou, Sokol Přerov, loutkové divadlo Přerovský kašpárek, Klub
železničních modelářů Přerov, Mykologický klub Přerov, Klub přátel výtvarného umění
a další.). V této souvislosti se dá říci, že muzeum představuje ve městě hlavní integrující
prvek podílející se na kulturním rozvoji Přerova.
V roce 2011 uspořádalo Muzeum Komenského v Přerově 19 výstav, z toho
12 v prostorách přerovského zámku, 2 na ORNIS, 3 na hradě Helfštýně, 1 v Lipníku nad
Bečvou (zadavatelem bylo město Lipník nad Bečvou) a 1 v prostorách Městského
informačního centra (zadavatelem byl Sokol Přerov). Na prvním místě je nutno
vyzdvihnout stále se zvyšující odbornou, edukační a výtvarnou stránku výstav, a to
zejména s ohledem na značně podhodnocené finanční příspěvky.
Snahu o zvyšování kvality výstav a tím i podněcování návštěvnického zájmu jsme
podpořili rovněž zásadní změnou ve vedení evidence návštěvníků jednotlivých výstav.
Zatímco
v předchozích
dlouhých
letech
byl
návštěvník uveden do
muzea
a
proveden
automaticky jak stálými
expozicemi,
tak
krátkodobými výstavami
(a
započítán
jako
návštěvník stálé expozice
i výstavy), nyní je pouze na
jeho rozhodnutí, který
nabízený produkt využije.
Od začátku roku 2012
jsme jednotlivé výstavy
samostatně
zpoplatnili,
čímž jsme získali zcela
Z výstavy Povídání o mašinkách. 170. výročí příjezdu prvního vlaku
přesnou
představu
na střední Moravu.
Vernisáž výstavy
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko.
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o skutečném zájmu o konkrétní
výstavu.
Nově jsme zavedli koncept pilotního
projektu, jehož stěžejní částí je velká
výstava (či soubor výstav), doplněná
o celou řadu tematicky příbuzných
doprovodných aktivit (přednášky,
happeningy,
dílny,
divadelní
představení, noční prohlídky aj.),
podpořenou
navíc
tiskovinami
(katalogy,
brožury,
newslettery)
a v neposlední řadě edukačním
programem pro školy či rodiny
s dětmi. V první polovině roku to byl
Program při vyhlášení výsledků dětské výtvarné
projekt Tou knihou jsem si zamiloval
soutěže Kouzelný slunovrat.
Japonsko a v jeho druhé polovině do
roku 2012 se přelévající projekt Povídání o mašinkách. 170. výročí příjezdu prvního vlaku
do Přerova. Oba tyto počiny dokazují již zmiňovanou stále se zvyšující kvalitu produktů
nabízených muzeem. V případě „Japonska“ se podařilo značně laicky obtížně
uchopitelné a velmi exkluzivní téma vlivu japonerií na evropskou kulturu počátku 20.
století zakomponovat do celé řady drobnějších popularizačních aktivit, „Mašinky“ se
vydaly cestou komplexního uspokojení všech věkových a sociálních skupin návštěvníků,
což se promítlo nejen v obrovském zájmu médií a nadšených ohlasech velkého množství
návštěvníků, ale také ve vysoce pozitivním hodnocení odborníků na železniční
problematiku jak z řad odborných historiků, tak řadových výkonných pracovníků „od
dráhy“.
Díky důkladnému promýšlení výstavního plánu se nám již začíná dařit uspokojovat široké
spektrum návštěvníků a, co je nejdůležitější, dostávat do muzea i typické
„nenávštěvníky“, tedy skupiny osob, u nichž pravidelná návštěva muzea nebyla dána ani
vzděláním, ani výchovou v rodině.

Přehled realizovaných výstav
07 Výstavy krátkodobé

počet

katalog

z toho

náklady

návštěv/ z toho.

221 461

bezplatných

1. Autorské z výzkumu

3

1

112 000

10 515/5 413

2. Autorská

8

1

93 689

24 733/933

6

1

25 000

2 403/718

11 000

66/9

463 150

37 717/7
717/7 073

3. Podíl na výstavě
4. Přejatá aktivně
5. Přejatá
6. Zapůjčená
7. Putovní vlastní
8. Putovní přejatá

1
Celkem

18
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3

Název výstavy

Počet návštěvníků
/z toho bezplatných

Den v životě Přerova

586/122

Vlastimil Kozák

265/92

Chuť čaje = chuť zenu

66/9

Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše

188/50

Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko

264/103

Československá obec legionářská – minulost a přítomnost

96/48

Origami : papírový svět

20/3

Náš život s chemií

856/344

Kouzelný slunovrat

108/103

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze

725/271

Povídání o mašinkách

4375/986

Město Lipník v proměnách staletí

4243/4243

Tradiční výstava betlémů

971/291

Ptáci! aneb Máte mokro v práci?

1897/184

Dary lesa

788/224

Jarní výstava

4863

Roberto Giordani: Plastiky z ohně

14104

Řidítka v oblacích

3302

Vedle výstav se podílíme i na celé řadě dalších aktivit, vedoucích ke zvyšování
povědomí o uměleckohistorických, kulturních a přírodních památkách v řadách laické
o odborné veřejnosti. Prostřednictvím odborně komentovaných vycházek
a uměleckohistorických zájezdů nejen upozorňujeme na prostředí, ve kterém žijeme, ale
vytvářením happeningů a krátkých setkání či rukodělných dílen se aktivně podílíme na
zapojování jedinců do různých společenských skupin, což se velmi pozitivně odráží
zejména v oblasti trávení volného času dětmi a seniory.
Přehled realizovaných dílen a exkurzí
07b Dílny a exkurze

počet

1. Autorské z uzavřeného výzkumu.
2. Autorské

4

530/112

3. Podíl na cizí dílně

4

3690/297

2

44/44

10

4264/453

4. Převzaté s podílem kurátora
5. Převzaté
Celkem

Vzdělávací stránku práce s veřejností podporujeme rovněž pořádáním poměrně velkého
množství populárněnaučných přednášek. Dlouholetou tradici má v muzeu cyklus tzv.
Muzejních úterků. Vytvořením tematických bloků (se vztahem k pilotním výstavám či
projektům) a vysokou odbornou způsobilostí přednášejících se nám, z hlediska
návštěvnosti podařilo značně překonat standardy z předchozích let. Tento koncept se
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tedy v současné době jako velmi životaschopný a budeme v něm pokračovat i v příštích
letech.
Neméně tradiční jsou pravidelné přednášky z oblasti výtvarného umění, pořádané
Klubem přátel výtvarného umění. Zde se muzeum na obsahu cyklu podílí pouze
částečně, a to poskytováním svých odborných pracovníků pro přednáškovou činnost dle
přání výboru Klubu přátel výtvarného umění, technickým zajištěním jednotlivých setkání
(poskytnutí místnosti a prezentační techniky) a přípravou Zpravodaje KPVU, který
vychází dvakrát za rok.

Počet realizovaných přednášek
Počet přednášek

Počet návštěvníků
/z toho bezplatných

1. Autorské z uzavřeného výzkumu.

2

50/50

2. Autorské

8

217/181

3. Celostátní projekt

1

110/110

4. Mezinárodní projekt

3

98/30

14

475/371

07c Přednášky

5. Přednesené v zahraničí
Celkem

Muzeum Komenského je každoročně zapojeno do Festivalu muzejních nocí, pořádaném
Asociací muzeí a galerií v letních měsících. V této souvislosti je však potřeba
vyzdvihnout podzimní hrané noční prohlídky muzea, které máme směrovány vždy
k významnému přerovskému výročí, výročí zámku či zacíleny na významnou výstavu.
Principem a hlavním tahákem těchto velmi oblíbených prohlídek (u nichž z kapacitních
důvodů poptávka vždy převyšuje nabídku) není prohlídka výstavy či expozic muzea
v noci, ale každý rok nově vytvořený scénář vtipně pojednaných scének, kdy budova
muzea funguje jako „stroj času“ a návštěvník se setkává s „živými“ historickými
postavami. V roce 2011 se účastníci nočních prohlídek seznámili s úskalími, která
provázela rozvoj železnice od počátků až do současnosti.
Na tomto místě nelze opomenout již osm let fungující Kroužek mladých muzejníků, který
se na přípravě nočních prohlídek a
celé řadě dalších muzejních aktivit
podílí. Kroužek pracuje na principu
Komenského
„Školy
hrou“,
čili
prostřednictvím hry divadla zároveň
děti vstřebávají informace, v našem
případě zejména v oblasti obecného
kulturního přehledu. Děti se nejen učí,
ale zároveň získávají sebevědomí
a schopnosti veřejného vystupování
a samostatné komunikace, což jim
velmi usnadňuje jak práci ve škole, tak
v běžném životě.
„Elegantní dámy“ z Kroužku mladých muzejníků
zapojené do programu vernisáže „Povídání
o mašinkách.“
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Počet kulturně výchovných činností
Počet

Počet návštěvníků
/z toho bezplatných
bezplatných

1. Kulturní projekty obecně

20

31326/7414

2. Koncerty

14

4156/545

3. Přednášky

16

392/296

4. Exkurze

6

195/195

5. Jiné

1

230/230

57

36299/8680

07d Kulturně výchovná činnost

Celkem

Souhrnné hodnocení činnosti VPO
Činnost výstavního a programového
oddělení byla zahájena v lednu 2010.
Oddělení s pevnou strategií rozvoje vzniklo
z nutné potřeby profesionální práce při
řízení a koordinaci výstav a akcí muzea,
jejichž množstvím a rozsahem se Muzeum
Komenského řadí na první místa
v Olomouckém
kraji.
V roce
2011
pokračovala činnost oddělení zcela dle
stanoveného plánu rozvoje oddělení.
Vedle kvalitní a uznávané práce pro
veřejnost, která tvoří v muzeu jednu
z podstatných složek činnosti, je nutno
vyzvednout rovněž pevné zakotvení tohoto mladého oddělení do struktury muzea, což se
zpětně promítá ve zlepšování služeb veřejnosti. Vytvořily se podmínky pro velmi dobrou
spolupráci s pracovníky oddělení správy a provozu muzea při realizaci výtvarné složky
výstav a celkově se podstatně zvýšila úroveň výstavního a aranžérského pracoviště
oddělení. Nemalou měrou k tomu přispělo rovněž přijetí dalšího výstaváře na uvolněné
místo po konzervátorce keramiky, jež odešla na mateřskou dovolenou. I přes toto
oslabení konzervátorského pracoviště lze říci, že na odvádění konzervátorských prací
má tato skutečnost zanedbatelný vliv, zejména díky dobré součinnosti s archeologickými
pracovníky oddělení společenských věd, se kterými tato konzervátorka pracovala
nejintenzivněji.
Rovněž práci se sbírkami v oblasti digitalizační lze z pohledu výstavního a programového
oddělení vyhodnotit jako vzestupnou. V rámci fotografického pracoviště došlo rovněž
k vytvoření fotoarchivu muzea a zejména k jeho zavedení do praxe. Současně byla
vytvořena koncepce vytvoření fotoateliéru, s jejíž realizací je počítáno v průběhu roku
2012.
Hodnocení jednotlivých pracovišť
Edukační pracoviště
Programy pro školy
V roce 2011 nabízelo muzeum čtyři animační programy v osmi základních variantách dle
věkové přiměřenosti, a to konkrétně v expozici Archeologie, Mineralogie,
Entomologie a Národopisu na Hané. Jednalo se o aktivní činnosti dětí ve stálých
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expozicích muzea, které směřovaly k obsahu a cílům Rámcově vzdělávacího programu
jednotlivých stupňů škol.
Animačními programy se podařilo s úspěchem oživit také tři krátkodobé výstavy:
Romantické Japonsko aneb Jak tuto zemi objevovali Češi na počátku 20. století (květenzáří 2011), Možná přijde i Mazánek… aneb Skutečné posezení ve školních škamnech
(duben-červenec 2011), „Nasedat, prosím, už jede!“ aneb Jak do Přerova přisupěla první
lokomotiva (říjen 2011 - únor 2012). Celkem
do konce roku navštívilo animační programy
2690 žáků a studentů platících, cca 270
neplatících
návštěvníků
na
pozicích
pedagogického doprovodu a zhruba 180
osob ze skupiny neplatících (ZP, důchodci,
rodiny s dětmi či DVPP ).
Do školního roku 2011/2012 edukační
muzejní pracoviště navíc vstoupilo do
spolupráce s Pedagogickou fakultou UP
v Olomouci díky zahájení doktorandského
studia muzejní pedagožky, která se zaměřuje
Animační program k výstavě Cesta do hlubin
na kvalitativní výzkum způsobů ovlivňování
študákovy a kantorovy duše. Autorka
poznávacích procesů dětí v muzejním
a lektorka programu Mgr. Kateřina
Tomešková.
prostředí. Animační programy nadále
využívají přitažlivé, pohodové a netradiční
formy her s výukovým základem, při kterých muzejní edukace staví na zážitkové
pedagogice, na artefiletice a na kritickém myšlení.
Jak muzejní pedagožka, tak muzejní
lektorka si zvyšují svou odbornou
kvalifikaci studiem na vysoké škole.
Muzejní lektorka dokončuje v roce 2012
bakalářské studium sociální pedagogiky
na Cyrilometodějské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, muzejní pedagožka
nastoupila na doktorandské studium na
Katedře výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v oboru
Animace kulturního dědictví tamtéž.
Odbornou
kvalifikaci
si
muzejní
Animační program v rámci projektu
pedagožka rovněž zvyšuje nejen pasivní
Povídání o mašinkách.
Autorka programu Mgr. Kateřina Tomešková,
účastí na seminářích a konferencích, ale
lektorka Petra Trlidová, DiS.
zároveň nemalou měrou přispívá k rozvoji
muzejní pedagogiky i v jiných muzeích. Příkladem může být účast na konferenci lektorů
a pedagogických pracovníků 9. ledna 2011 v Olomouci - Výtvarná výchova netradičně
Muzeum a škola, na konferenci muzejní pedagogiky v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve
Zlíně 16. - 17. března 2011, na Musaionfilmu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě
8. - 10. června 2011, na muzejní konferenci a semináři Senioři v muzeu, který pořádalo
Masarykovo muzeum v Hodoníně ve dnech 15. - 16. června 2011 či na konferenci
a semináři muzejní pedagogiky pořádané Asociací muzeí a galerií v Muzeu skla
a bižuterie v Jablonec nad Nisou 5. a 6. září 2011.
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Tak jako Muzeum Komenského využívá
přínosu
seminářů
z oblasti
muzejní
pedagogiky u jiných muzeí, stejnou měrou
se snaží v oblasti muzejní pedagogiky tuto
službu „vracet“ prostřednictvím seminářů,
věnujících se této problematice na domácí
půdě, což lze uvést na konkrétních
příkladech řádně akreditovaných seminářů
MŠMT pro učitele - pořádaného edukační
sekcí VPO: „Krása v nás a kolem nás I.“ metodický seminář pro pedagogy v rámci
DVPP pořádaný 7. března 2011 a „Krása
Animační program ke stálé expozici Národopisu
v nás a kolem nás II.“ - metodický seminář
Hané a Záhoří. Autorka a lektorka programu
pro pedagogy v rámci DVPP pořádaný
Mgr. Kateřina Tomešková.
7. září 2011. V obou případech byl seminář
lektorován muzejní pedagožkou Mgr. Kateřinou Tomeškovou.
Intenzivní zájem o problematiku Mgr. Tomešková prokazuje rovněž svým členstvím
v Komisi pro muzejní pedagogiku AMG a práci s veřejností na pozici odborného
konzultanta a metodika pro muzejní práci s dětmi s handicapem (SPUCH) v rámci
celorepublikové působnosti.

Restaurování a konzervace
Pracovníci konzervátorské dílny MKP v roce
2011 pracovali z hlediska sanační konzervace
v konzervaci a restaurování předmětů
z historických a jiných depozitářů, jež
vyžadují zvýšenou péči. Jednalo se zejména
o dřevěné, papírové a kovové sbírkové kusy,
ale též předměty z jiných materiálů. Mimo to
byly průběžně ošetřovány také nové muzejní
přírůstky (před uložením do depozitářů).
Konzervátoři
průběžně
zpracovávali
předměty určené pro výstavní účely. Hlavními
pracemi
byly
konzervační
zásahy
a dezinfekce sbírkových kusů z depozitářů
Tovačov. Vzhledem ke dlouhodobé snaze
o
zkvalitnění
technického
vybavení
konzervátorské
dílny,
konzervátoři
absolvovali odbornou stáž na restaurátorském
pracovišti Muzea Českého krasu, kde se
Restaurátor David Rubáč, DiS.
seznamovali s technickými zařízeními, které
budou pořizovány v roce 2012. Svou odbornou způsobilost si konzervátoři rovněž zvyšují
každý rok na pravidelném semináři pořádaném Metodickým centrem konzervace TMB
ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. V roce 2011 seminář proběhl ve
Slezském zemském muzeu v Opavě ve dnech 6. – 7. září.
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Tabulka počtu restaurovaných a konzervovaných předmětů
08 Konzervování

celkem ks

z toho externě

123

0

0

0

390

0

0

0

3.1. konzervování

425

0

3.2. rekonzervace

21

0

3.3. restaurování

18

0

3.4. preparace

26

2

3.5. repreparace

0

0

1 003

2

1. Základní ošetření
2. Dezinfekce
3. Zásadní ošetření celkem
z toho

Celkem všech

Instalační a grafické pracoviště
praco viště
Výtvarné pracoviště, stejně jako celé VPO, slouží
primárně
potřebám
přerovského
zámku,
přičemž vychází vstříc i požadavkům poboček
muzea na ORNIS a hradě Helfštýně. Vedle
činnosti
v rámci
vlastní
organizace
spolupracujeme i s celou řadou dalších subjektů
(spolupráce s Klubem přátel výtvarného umění
při přípravě zpravodaje, práce pro města a obce
v rámci
jednotlivých
historických
a národopisných oslav aj.) Hlavní náplní práce
Magda Barboříková a Dalibor Hajda
připravují výstavu Povídání o mašinkách.

výtvarné dílny a celého výtvarného pracoviště je
návrh, příprava a realizace výtvarného vyznění

výstav v muzeu i mimo muzeum, materiálová
realizace při přípravě akcí muzea a návrhy
a realizace propagačních materiálů muzea.
Z hlediska struktury tvoří výtvarné pracoviště hlavní
výstavář a grafik, který je rovněž garantem každé
činnosti výtvarné dílny a dva pracovníci dílny:
výstavář – grafik a aranžér, podílející se na realizaci
návrhů vytvořených hlavním výstavářem. Dvě třetiny
činnosti zajišťuje výtvarné pracoviště vlastními silami
a jednu třetinu produkce (tisk plakátů, pohlednic,
katalogů, brožur a informačních letáků) řeší
dodavatelsky. Přes ne vždy příznivé ekonomické
možnosti se daří zvyšovat nejen standardy odváděné
práce, ale rovněž postupně vybavovat výtvarné
pracoviště.
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Aranžér Stanislav Hledík dokončuje
výstavu kurátorky Marty Konířové
Chuť čaje – chuť zenu.

Fotografické pracoviště
Fotografické pracoviště je tvořeno jedním
pracovníkem muzea a zajišťuje veškeré
fotografické práce pro všechny pobočky Muzea
Komenského. V roce 2011 bylo na tomto
pracovišti vytvořeno 184 fotografií budov Muzea
Komenského pro publikační činnost nebo
dokumentace prací na těchto objektech, 1031
fotografií z výstav, vernisáží a akcí pořádaných
muzeem, nebo akcí, na nichž muzeum
vystupovalo jako spolupořadatel. Vedle toho
bylo zpracováno 428 fotografií exponátů,
vystavených v rámci 30. ročníku setkání
uměleckých kovářů na hradě Helfštýně –
Hefaiston a digitalizováno 255 sbírkových
předmětů dle požadavků kurátorů.
Fotografka
rovněž
úzce
spolupracuje
s výtvarným pracovištěm oddělení, a to jak v oblasti své odborné specializace
(prostřednictvím vytváření reprodukcí pro potřeby výtvarné dílny), tak i při realizaci
náročnějších výstavních projektů, u kterých je nutno pracovní tým personálně posílit.
Nedílnou součásti práce fotografického pracoviště je rovněž průběžné zpracovávání tzv.
„živého“ fotoarchivu muzea. Fotoarchiv je naplňován nejen mladšími digitálními
fotografiemi, kde byla potřeba archivace nejintenzivnější, ale rovněž také digitalizací
starších klasických fotografií. Vytvořením této koncepce fotoarchivu a jejím postupným
naplňováním zabráníme ztrátě jedinečných muzejních fotografických dokumentů a tím
i podstatné části historie přerovského muzea.
Fotografka Jitka Hanáková při práci.

Propagace
Propagace muzea je v současné době zacílena zejména
na propagaci jednotlivých krátkodobých výstav a akcí.
V souladu se schválenou komunikační strategií
i vzhledem k finančním prostředkům jsou využívány
zejména nekomerční komunikační kanály. Lze říci, že
propagace muzea má setrvale vzestupnou tendenci,
o čemž svědčí zejména zvyšující se návštěvnost
i povědomí o muzeu u tzv. „neoslovených“ skupin
návštěvníků.
Nejrychlejším způsobem, jakým dostáváme aktuální
a přesné informace „ven z muzea“ jsou webové stránky
muzea, jejichž provoz byl spuštěn na konci roku 2010.
Stránky integrují tři samostatné domény jednotlivých
poboček
www.prerovmuzeum.cz,
www.helfstyn.cz
a www.ornis.cz do jednoho grafického a informačního
celku. Vedle toho jsou hlavními nástroji komunikace
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tištěná i audiovizuální média, která jsou
pravidelně
oslovována
prostřednictvím
tiskových zpráv a měsíčních kulturních
přehledů akcí muzea. Zejména mladší
generace
návštěvníků
je
oslovována
prostřednictvím sociálních sítí Facebook
a YouTube. Kromě periodik a audiovizuálních
médií není opomíjena ani standardní letáková a
plakátová prezentace. K distribuci letáků i
plakátů využíváme ze 75% bezplatné výlepové
plochy a distribuční místa (pobočky muzea, školy, knihovny, informační centra, Magistrát
města Přerova aj.) Významnější projekty jsou ošetřeny partnerskými smlouvami
s regionálními rádii a televizemi, výjimku netvoří ani spolupráce na celostátní úrovni.
V této souvislosti nelze opomenout ani účast Muzea Komenského ve volném sdružení
Moravská brána, jehož cílem je spojovat samosprávy a subjekty z oblasti kultury
a cestovního ruchu za účelem cílené
a ekonomicky výhodné propagace členů
sdružení. V rámci Moravské brány je Muzeum
Komenského zastoupeno rovněž na veletrzích
cestovního ruchu (např. Regiontour v Brně).
Díky spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc
se muzeum každoročně prezentuje na veletrhu
Tourismexpo v Olomouci formou bezplatného
prodejního stánku i drobnou výstavou ze sbírek
muzea. Upoutávkou na výstavní sezónu roku
2011 bylo i krátké divadelní vystoupení dětí z Kroužku mladých muzejníků na téma „proč
přijít do muzea“.
Drobnou součástí propagace je rovněž poskytování věcných darů do různých soutěží
(volba Miss Haná na veletrhu Tourismexpo, ceny v soutěžích folklorního festivalu
V zámku a podzámčí či ceny při přehlídkách a soutěžích pořádaných Středisko volného
času Atlas a Bios) a tombol maturitních plesů přerovských středních škol.

A když je potřeba, děláme co je potřeba.
Vedoucí oddělení Mgr. Kristina Sehnálková, restaurátor David Rubáč, DiS. a fotografka Jitka Hanáková.
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10 Oddělení správy a provozu
Správa majetku a budov
Seznam objektů ve správě muzea
obec
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov

adresa
Horní náměstí 7
Horní náměstí 21
Horní náměstí 31
Horní náměstí 35
Horní náměstí
Bezručova 10

č.p.
7
21
31
35
913

Přerov
Přerov

274

nad

Bezručova
Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
21
Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
Novosady 333

způsob využití
pracovny a depozitáře
knihovna a depozitáře
pracovny a depozitáře
pracovny a depozitáře
depozitáře
stálá expozice, výstavní
depozitáře
záchranná stanice
po rekonstrukci depozitář
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stolárna, sklad
stálé expozice, výstavní sály, depozitáře

nad

Novosady

-

trafostanice

Přerov
Týn
Bečvou
Týn
Bečvou

sály,

pracovny,

Seznam pronajatých prostor
obec
Přerov
Přerov
Přerov
Tovačov
Oplocany
Záhlinice

objekt
Horní náměstí 1 -zámek
Hranická 93/14 - stará škola
Trávník 30 – býv. Chemoprojekt
zámek
nebytový prostor
Hájenka Fiola

způsob využití
stálé expozice, výstavní sály, depozitář
pracovna, depozitáře
stolařská dílna
depozitáře
depozitáře
stanoviště ornitologického výzkumu

Novinky a změny

Bývalá Střední škola elektrotechnická – nová budova
ve správě muzea.
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Na
základě
rozhodnutí
Rady
Olomouckého kraje získalo Muzeum
Komenského budovy Střední školy
elektrotechnické na Nábřeží Dr.
Edvarda Beneše 21 v Přerově. Jedná se
o dvě budovy. Hlavní pětipodlažní
budovu
využije
muzeum
po
rekonstrukci
jako
depozitář
a pracovny. Do vedlejší přízemní
budovy byla v prosinci 2011 přemístěna
stolárna
z pronajatých
prostor
v bývalém objektu Chemoprojektu na
ulici Trávník 30, kde byla nájemní
smlouva vypovězena.

Investice a stavebně výrobní činnost
Investice zřizovatele stavební
Název investice
EZS do budovy HN 35
Výměna a zateplení střešního pláště budovy HN 21
Rekonstrukce budovy Horní náměstí 7 včetně PD
Stavební úpravy depozitáře knihovny v budově HN 35
- projektová dokumentace

Výměna a zateplení střešního pláště budovy HN 21

termín realizace
prosinec 2011
listopad 2011
prosinec 2011
září 2011

náklady v Kč
118.380
1.456.768
4.570.749
77.400

Rekonstrukce budovy Horní náměstí 7

Investice zřizovatele nestavební
Název investice

termín
realizace
říjen 2011
říjen 2011

osobní vozidlo
vybavení depozitáře - skladové regály HN 35

náklady v Kč
399.917
81.268

Stavebně výrobní činnost vlastní

Hrad Helfštýn. Opravené zdivo hradby
ve třetím příkopu.

Na hradě Helfštýně byla provedena v květnu až
červnu oprava zdiva hradby třetího příkopu
v úsecích 20-2 a 20-4, oprava stála 153.571,-Kč.
V březnu až srpnu byly provedeny v poděbradské
věži na hradě Helfštýně pro expozici archeologie
stavební
úpravy,
montáž
elektroinstalace
a instalováno osvětlení, celkové náklady 153 tis. Kč.
Na záchranné stanici ORNIS, která byla zatopena
v květnu 2010 při povodni na řece Bečvě, byly
v březnu 2011 provedeny nové vnitřní omítky za
43.272 Kč a v červenci oprava kanalizační přípojky
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za 18.969 Kč.
Vlivem zvýšení hladiny spodní vody (v souvislosti s povodní na řece Bečvě v roce 2010)
docházelo ke vzlínání vlhkosti ve zdivu v přízemí budovy Ornitologické stanice. Na
základě posudku odborné firmy byl stanoven postup sanace zdiva. V březnu 2011 byla
provedena
dodatečná
horizontální
hydroizolace
zdiva
budovy
a nahrazení vnitřních poškozených omítek sanačními. Sanační opatření v budově ORNIS
stála 220.003 Kč.
Ostatní činnost
Důležitá údržba
V červenci byla provedena za 21 tis. Kč oprava vchodových dvoukřídlých dveří v budově
Horní nám. 31 poškozených koncem roku 2010 při násilném vniknutí do budovy.
Revize
V průběhu roku 2011 byly provedeny revize plynoinstalace, plynových spotřebičů,
elektroinstalace, hromosvodů, komínů, EZS, výtahu, hasicích přístrojů a hydrantů ve
lhůtách požadovaných právními předpisy.
Školení
V únoru 2011 byli zaměstnanci Muzea proškoleni z předpisů o bezpečnosti a hygieně
práce a požární ochraně, v prosinci se zaměstnanci Muzea využívající referentská
vozidla zúčastnili školení ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů referentů.

Rok 2011 – rok velkého stěhování.

Prostory nové stolárny v budově na nábřeží
Dr. Edvarda Beneše 21.
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11 Ekonomické oddělení
Seznam zaměstnanců
Ředitelství
Mgr. Radim Himmler
Mgr. Zuzana Dvořáková

ředitel
asistentka ředitele (od 11. 1. 2011)

Oddělení společenských věd
PhDr. Jiří Šmeral
Mgr. Aleš Drechsler
Dalibor Hajda
Mgr. Jarmila Klímová
Marta Konířová
Mgr. Helena Kovářová
Mgr. Kamil Lukeš, DiS.
Mgr. Lubor Maloň
Bc. Jan Mikulík
PaedDr. Jitka Ranková
Bc. Petr Sehnálek
Mgr. Zdeněk Schenk
Mgr. Markéta Straková
Lubomír Vyňuchal

vedoucí oddělení
archeolog, kurátor
dokumentátor
kurátorka
kurátorka
kurátorka
kurátor
kurátor
terénní archeolog
dokumentátorka, knihovnice
kurátor
terénní archeolog
knihovnice
dokumentátor

Výstavní a programové oddělení
Mgr. Kristina Sehnálková
Magda Barboříková
Olga Halusková
Jitka Hanáková
Stanislav Hledík
Mgr. Hana Holásková
Jaroslav Chmelař
David Rubáč, DiS.
Andrea Šindlerová, DiS.
Mgr. Kateřina Tomešková
Petra Trlidová, DiS.

vedoucí oddělení, výstavářka
výstavářka (od 18. 7. 2011)
průvodkyně
fotografka
výtvarník a aranžér
restaurátorka, konzervátorka
průvodce
restaurátor, konzervátor
restaurátorka, konzervátorka (od 9. 5. 2011 na MD)
muzejní pedagožka
průvodkyně, muzejní pedagožka

Ekonomické oddělení
Bc. Alena Chodilová
Anna Ježková
Otakar Bujnoch
Zdeňka Kalábová
Jarmila Marčonková

vedoucí oddělení (od 1. 8. 2011)
vedoucí oddělení (do 31. 8. 2011)
pokladník
evidence majetku a pokladní
personalistka a mzdová účetní

Oddělení správy a provozu
Ing. Zdeněk Zajíček
Pavel Hofman
Eva Kafková

vedoucí oddělení
údržbář
uklízečka
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Ludmila Marečková
Richard Novotný
Ladislava Podaná
Zdeněk Vyskočil

uklízečka
stolař
uklízečka (od 3. 3. 2011)
řidič, elektrikář

Správa hradu Helfštýna
Bc. Jan Lauro
Stanislav Bernhauer
Marta Bijová
Eva Dvořáková
Hana Ďuráková
Pavla Janýšková
Michal Koutný
Stanislav Krásný
Zdenka Obadálková
Eva Severová
Iva Švalbachová
Jarmila Šišáková

vedoucí správy hradu, kastelán, kurátor
řidič, údržbář
pokladní, prodavačka (od 2. 4. do 31. 10. 2011)
uklízečka
prodavačka, průvodkyně (od 2. 4. do 31. 10. 2011)
dokumentátorka, průvodkyně
průvodce (od 5. 5. do 31. 10. 2011)
průvodce
pokladní (od 2. 4. do 31. 10. 2011)
uklízečka
průvodkyně (od 2. 4. do 31. 10. 2011)
uklízečka

ORNIS
RNDr. Josef Chytil
Ing. Jana Kosturová
Mgr. Tereza Pacovská
Jiří Polčák
Ladislav Rebro
Božena Rebrová
RNDr. Jiljí Sitko, CSc.
Mgr. Lucia Turčoková
Mgr. Zdeněk Vermouzek

vedoucí oddělení
muzejní pedagog
muzejní pedagog
preparátor
údržbář
uklízečka
kurátor
ornitolog, kurátor
kurátor (od 30. 4. 2011)

Dočasné náhradní působiště ekonomického oddělení v prostorách badatelny
na Horním náměstí v budově 35.
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Základní personální údaje
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk

muži

% mužů

ženy

% žen

do 20 let

0

0

0

0

21 - 30 let

6

1

4

6

31 - 40 let

7

11

10

16

41 - 50 let

5

8

7

11

51 - 60 let

7

11

9

14

61 let a více

2

3

6

1

celkem

27

43

36

57

vzdělání

muži

% muzů

ženy

% žen

bez vzdělání

0

0

0

0

základní vzdělání

0

0

1

1

střední vzdělání

0

0

1

1

střední vzdělání s výučním listem

8

13

12

19

střední vzdělání s maturitní zkouškou

5

8

6

9

vyšší odborné

1

2

3

5

vysokoškolské

12

19

14

23

celkem

26

42

37
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2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2011
Celkem HM
průměrný hrubý měsíční plat

10 583 241,00 Kč
16 801,50 Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů
zaměstnanců v roce 2011
Počet
nástupy
odchody

10
14

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců
trvání pracovního poměru zaměstnanců

počet zaměstnanců v %

0 - 5 let

50,79 %

6 - 10 let

17,46 %

11 - 15 let

19,05 %

16 - 20 let

9,53 %

21 let a více

3,17 %

celkem

100 %
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Základní údaje o hospodaření organizace
Výsledek hospodaření MKP za r. 2011 po zdanění – zisk
503 301,07 Kč
Dotace na provoz – celkem
19 148 816,71 Kč
Z toho od zřizovatele
18 236 979 Kč
od Ministerstva kultury ČR
50 000 Kč
od Grantové agentury ČR –
− Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Smlouva
o partnerství a podmínkách čerpání podpory ze Státního Fondu životního
prostředí ČR)
o Projekt Přírodě OK+ (vyúčtováno v 4/2011)
194 379,00 Kč
o Projekt Přírodě OK2
232 143,71 Kč
CELKEM
426 522,71 Kč
od jiných subjektů –
− Statutární město Přerov
o Kroužek mladých muzejníků
o Vydání katalogu Povídání o mašinkách
o Vydání průvodce k výstavě – Japonsko
o Představení Malého divadla kjógenu Brno
o Rok lesa
o Záchranná stanice 2010
o Záchranná stanice 2011
CELKEM
− Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu
o Hefaiston

5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
47 228,00 Kč
188 087,00 Kč
285 315,00 Kč

150 000,00 Kč

Výnosy z vlastní činnosti – celkem
4 643 176,58 Kč
Z toho tržby za vstupné
3 092 070,48 Kč
pronájmy
321 300 Kč
komisní a muzejní prodej
656 561,68 Kč
ostatní
334 644,30 Kč
Ostatní výnosy
246 585,88 Kč
Celkem výnosy
23 799 979,05 Kč
Celkem náklady
23 296 677,98 Kč
Náklady na mzdy a odvody (51 pracovníků)
14 117 638 Kč
Fixní režijní náklady (odpisy + energie)
2 277 662,45 Kč
Zůstatek na provozní náklady, materiál a služby celkem
6 901 377,53 Kč
Hospodaření MKP za rok 2011 skončilo kladným hospodářským výsledkem.
Největší část rozpočtu tvoří náklady na mzdy a zákonné odvody ve výši 61,24 %
(z celkového upraveného rozpočtu 23 053 173,71 Kč).

66

Poměr výnosů z vlastní činnosti a dotace a příspěvku na provoz:
Výnosy z vlastní činnosti
4 651 162,34 Kč
Dotace a příspěvky na provoz
19 148 816,71 Kč
Výnosy celkem
23 799 979,05 Kč

výnosy z vlastní činnosti
dotace a příspěvky na
provoz

Poměr osobních a provozních nákladů:
Osobní náklady
Provozní náklady
Náklady celkem

14 117 638,00 Kč
9 179 039,98 Kč
23 296 677,98 Kč

osobní náklady
provozní náklady

Struktura výnosů (příspěvek zřizovatele, účelové dotace, z vlastní činnosti = celkem):
Příspěvek zřizovatele
Účelové dotace
Výnosy z vlastní činnosti
Výnosy celkem

18 236 979,00 Kč
911 837,71 Kč
4 651 162,34 Kč
23 799 979,05 Kč

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
příspěvek zřizovatele

účelové dotace
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výnosy z vlastní činnosti

Údaje o majetku, s nímž je organizace příslušná hospodařit, zejména
zejména údaje o jeho
využití, účetní metodě odpisování majetku
Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem.
Použité způsoby oceňování:
− Hmotný a nehmotný majetek – pořizovací cenou
− Zásoby – pořizovací cenou
− Pohledávky a závazky – jmenovitou hodnotou
− Peněžní prostředky a ceniny – jejich jmenovitou hodnotou

Způsob odpisování – odpisový plán
odpisová skupina

doba odepisování

roční odpisová sazba v %

1 (vč. nehmotného majetku)

8

12,50 %

2

10

10,00 %

3

20

5,00 %

4

50

2,00 %

5

100

1,00 %

6

100

1,00 %

Odpisy v roce 2011
Č. ř.

Název ukazatele

1.
2.
3.

Příspěvek na provoz – odpisy
Skutečné odpisy (účet 551)
Dotace do inv.fondu (účet 416)

Schválený
rozpočet 2011
646 000,00
646 000,00
480 000,00

Upravený
rozpočet
za rok 2011

Skutečné plnění
za rok 2011 v Kč

707 767,00
707 767,00
589 917,00

707 767,00
707 410,00
589 917,00

V průběhu roku 2011 získala organizace na základě protokolu o změně hospodaření
s majetkem kraje č. 29/M/2011 do užívání nemovitý majetek v celkové hodnotě
5 664 199,80 Kč. K 1. 9. 2011 byl svěřený nemovitý majetek převzat a zaúčtován.

Přehled nově svěřeného majetku do hospodaření organizace:
Budova pro služby obyvatelstvu – Nábřeží Edvarda Beneše 21, Přerov 3 909 154,30 Kč
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky – Nábřeží Edvarda Beneše 21, Přerov
1 661 295,50 Kč
Zastavěná plocha
93 750,00 Kč

Předávající organizace – Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou
Tímto krokem došlo také k navýšení požadavku na krytí odpisů v roce 2011.
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Přehled DHM, DNM, DDHM a DDN
počáteční stav k
1. 1. 2011

účet

název účtu

013

Software

162 377,00

018

DDNM

150 155,90

019

Ostatní DNM
Budovy pro služby
obyvatelstvu
Jiné nebytové domy
a jednotky
Komunikace
a veřejné osvětlení

200 000,00

021

022
028
031

32

MD

D

konečný stav
k 31. 12. 2011
162 377,00

42 360,00

192 515,90
200 000,00

21 055 261,99

3 909 154,30

24 964 416,29

18 282 305,00

3 118 063,50

21 400 368,50

948 666,00

948 666,00

Jiné inženýrské sítě

3 977 468,00

3 977 468,00

Ostatní stavby
Samostatné movité
věci

1 520 446,97

1 520 446,97

8 783 507,62

164 186,00

492 677,00

8 455 016,62

DDHM
Zahrady, pastviny,
louky

6 799 952,99

320 172,50

227 163,05

6 892 962,44

9 576,00

175 470,00

Zastavěná plocha

379 598,00

93 750,00

41 586,00

431 762,00

Ostatní pozemky

17 162,00

51 162,00

Kulturní předměty

1 387 321,10

Sbírkové předměty

185 046,00

68 324,00
1 387 321,10

-

2,00

2,00

Pohledávky
Č. řádku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Členění
Dobytné pohledávky celkem
v tom: do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
do 1 roku
starší 1 roku
Nedobytné pohledávky celkem
z toho: v soudním řízení
Celkem

Analytický účet
311
311
311

Kč
150 963,04
31 430,34
23 600,00

311

95 932,70

311

58 890,00
58 890,00
209 853,04

Odběratelé uvedení v 2. a 3. řádku své závazky uhradili muzeu počátkem roku 2012. Na
řádku č. 5 jsou vedeny pohledávky za Statutárním městem Přerov, týkající se zvýšené
spotřeby elektrické energie v Galerii města Přerova. Fakturované náklady byly
předmětem mnoha jednání s konečným výsledkem – uznání jen částečné spotřeby
energie. Neakceptovaná spotřeba energie bude stornována. V důsledku této skutečnosti
byla vytvořena dohadná položka (389) na navýšení spotřeby elektřiny v budově zámku
HN 1.
K nedobytné pohledávce je tvořena opravná položka v zákonných lhůtách a výši. K 31. 12.
2011 je stav účtu 194 – opravná položka k pohledávkám 35 334,00 Kč.
Součástí krátkodobých pohledávek je účet 314 – poskytnuté provozní zálohy ve výši
63 660,45 Kč (nevypořádaná záloha na plyn, záloha na předplatné 2012 a záloha na
zhotovení fotografií k výstavě 1/2012) a účet 348 – pohledávky za územními rozpočty ve
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výši 290 139,41Kč (nárok na dofinancování projektu Přírodě OK+ = 168 192,30 Kč a nárok
na dofinancování projektu Přírodě OK 2 = 121 947,11 Kč).
Závazky
Č. řádku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členění
Závazky celkem:
v tom: do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
do 1 roku
starší 1 roku

Analytický účet
321

Kč
289 078,42
289 078,42

Jedná se o běžné závazky z obchodního styku za měsíc prosinec, všechny ve lhůtě
splatnosti.
Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů
Mezi závazné ukazatele, schválené zastupitelstvem Olomouckého kraje v rámci
schvalování rozpočtu na rok 2011 (UZ/17/18/2010), patří neinvestiční příspěvek na
provoz – odpisy (krytí účetních odpisů jako příspěvek do investičního fondu) a s ním
související nařízený odvod z investičního fondu ve výši 75 % z příspěvku na odpisy do
rozpočtu Olomouckého kraje. Dalším závazným ukazatelem stanoveným usnesením Rady
Olomouckého kraje (UR/56/13/2011) byl limit mzdových prostředků a odpisový plán (viz
výše).
Výše závazných ukazatelů pro rok 2011:
− Schválený rozpočet – příspěvek na provoz (odpisy)
− Schválený rozpočet – odvod z IF (odpisy)
− Schválený rozpočet – limit mzdových prostředků
− Upravený rozpočet – příspěvek na provoz (odpisy)
− Upravený rozpočet – odvod z IF (odpisy)
Zdůvodnění rozpočtových opatření
ukazatelů v průběhu roku
Rozpočtová opatření zřizovatele

provedených

646 000,00 Kč
485 000,00 Kč
10 194 000,00 Kč
61 767,00 Kč
61 767,00 Kč
u

rozepsaných

Dotace - rozpočtová opatření
UZ č.
00 201

Účel
Č. účtu
Náklady nového depozitáře
672
Stálá expozice Archeologie na hradě
00 020
Helfštýně
672
Konference a výroční zasedání členů
00 020
Kruhu evrop. kov. měst
672
RO z roku 2010 – odstranění
00 018
povodňových škod
672
00 022
RO z roku 2010 – pojistné plnění
672
00 020
Příspěvek na provoz
672
00 0006
Příspěvek na provoz - odpisy
672
00 013
EZS – Horní nám. 35, Přerov
416
00 013
Osobní vozidlo
416
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závazných

Úprava rozp. v nákl.
Částka v Kč (+)
55 000,00

Č.účtu
511; 502

Částka v Kč (+)
55 000,00

96 000,00

511; 518

96 000,00

50 000,00

518

50 000,00

220 000,00
70 771,00
-48 202,00
61 767,00
110 000,00
-83,00

511
501; 511
518
551

220 000,00
70 771,00
-48 202,00
61 767,00
110 000,00
-83,00

Vnitřní rozpočtová opatření
Vnitřní
RO č.
I.

II.
III.
IV.
V.

Č. účtu
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672

Název
Dotace MK – projekt Společenstva
motolic pěvců
Projekt Přírodě OK+
Projekt Přírodě OK2
Záchranná stanice
Záchranná stanice
Hefaiston 2011
Rok lesa
Kroužek mladých muzejníků
Katalog Povídání
o mašinkách
Průvodce Tou knihou jsem
si zamiloval Japonsko
Představení Malého divadla kjógenu
Brno

Rozpočet před
změnou
21 588 000,00

22 064 522,71
22 299 837,71
22 449 837,71
22 464 837,71

Změna
50 000,00
194 379,00
232 143,71
47 228,00
188 087,00
150 000,00
15 000,00
5 000,00

Rozpočet po
vnitřní RO

22 064 522,71
22 299 837,71
22 449 837,71
22 464 837,71

20 000,00
5 000,00
5 000,00

22 499 837,71

Neinvestiční příspěvky od zřizovatele

Název ukazatele

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
2011
2011

Skutečné plnění
za rok 2011

Příspěvek na provoz

6 892 000,00

6 843 798,00

6 843 798,00

Příspěvek na provoz-mzdové prostředky

10 194 000,00

10 194 000,00

10 194 000,00

646 000,00

707 767,00

707 410,00

Příspěvek na provoz - odpisy

K úpravě rozpočtu, došlo rozpočtovým opatřením zřizovatele (UR/76/17/2011) ze dne
22. 11. 2011. Provozní rozpočet byl snížen o dosažené úspory nákladů na telefony v roce
2011. Na základě požadavku organizace byl navýšen rozpočet na odpisy v souvislosti
s pořízením nového DHM.
Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech
Analýza účtu 602 – Tržby z prodeje služeb
Porovnáním dosažených tržeb aktuálního účetního období s minulým obdobím,
zjišťujeme nárůst účtu 602 téměř o 567 tis. Kč. Také oproti rozpočtovaným tržbám došlo
k příznivému vývoji.
Přehled účtu 602 – srovnání s minulým obdobím:
Tržby
skutečnost 2011
skutečnost 2010
rozdíl
Kč
Kč
Kč
Vstupné – koncerty
6 615,00
2 520,00
4 095,00
Vstupné – Helfštýn
2 636 384,48
1 931 373,40
705 011,08
Vstupné – zámek Př.
380 001,00
391 662,00
-11 661,00
Vstupné – ORNIS
69 070,00
67 030,00
2 040,00
Kovářské kurzy
48 394,30
74 385,00
-25 990,70
Archeologický výzkum
60 400,00
70 350,00
-9 950,00
Ostatní činnost
225 850,00
322 546,00
-96 696,00
CELKEM
3 426 714,78
2 859 866,40
566 848,38
71

Analýza účtu 648 – Zúčtování fondů
Účet 648 zahrnuje použití následujících účelových darů:
Dárce - účel daru
Nadace Okřídlené kolo – proj. „Povídání o mašinkách“
Moravský ornitologický spolek – vydání Zpráv MOS 68/2010
Nadace na ochranu zvířat – sokolnické pomůcky
Rybářství Tovačov – výzkum parazitů rybožravých ptáků
Rybářství Hulín – výzkum parazitů rybožravých ptáků
Exekutorský úřad Přerov – stálá expozice archeologie
Mgr. Krákorová-Pajůrková – činnost muzea
CELKEM

čerpáno Kč
20 000,00
10 000,00
2 173,00
5 000,00
5 000,00
4 450,00
500,00
47 123,00

Analýza účtu 649 – Jiné ostatní výnosy
Obsah účetních případů účtu 649 v roce 2011:
Druh výnosu
Pojistné plnění PU – poškození vchodových dveří HN 31
Reprodukce předmětu
Autobusová doprava na akce hradu Helfštýn
Nájemné a služby
Sběr papíru
Snížení ZJ v hodnotě prodaného zboží z daru o.p.s. Helfštýn
CELKEM

Kč
21 240,00
11 500,00
2 200,00
5 185,00
832,00
14 118,00
55 075,00

Rozbor čerpání mzdových prostředků

Název ukazatele
Limit mzdových prostředků

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet 2011 rozpočet 2011
10 194 000,00

Dotace poskytnuté zřizovatelem
o Hrubé mzdy
o DPP
CELKEM

10 583 241,00

Skutečné plnění
za rok 2011
10 583 241,00

10 104 602,00 Kč
89 398,00 Kč
10 194 000,00 Kč

Překročení závazného ukazatele – limit mzdových prostředků:
Ministerstvo kultury ČR
o projekt Společenstva motolic pěvců
10 000,00 Kč
Partnerská smlouva – Sluňákov
o grantový projekt Přírodě OK+
111 247,00 Kč
o grantový projekt Přírodě OK2
131 687,00 Kč
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Statutární město Přerov
o Záchranná stanice 2010
o Záchranná stanice 2011
o Rok lesa
CELKEM

15 017,00 Kč
117 290,00 Kč
4 000,00 Kč
389 241,00 Kč

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

10 583 241,00 Kč

Výdaje nebo
nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů,
grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu a přínos jejich
realizace
Účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2011
ÚZ

Účel poskytnutí

Dotace celkem

Použito

Vratka

34 067

MK – Společenstva motolic pěvců

50 000,00

50 000,00

0

Grantový projekt MK z oblasti vědy a výzkumu probíhal v letech 2007 až 2011. Prostředky
získané na celé období řešení, dosáhly 500 tis. Kč. V roce 2011 bylo na projekt
poskytnuto 50 tis. Kč. Prostředky byly plně využity a vyúčtovány poskytovateli ve
stanoveném termínu. Náklady činily 68 tis. Kč. Rozdíl 18 tis. Kč byl pokryt z účelových
darů (10 tis. Kč) a z vlastních zdrojů muzea (8 tis. Kč).
Podrobnou souhrnnou závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích ukončeného
grantového projektu, předložil řešitel - RNDr. Jiljí Sitko, CSc, poskytovateli grantu –
Ministerstvu kultury ČR. Z této zprávy cituji:
„Základem výzkumu byly pitvy uhynulých ptáků a determinace zjištěných helmintů.
V letech 2007 – 2010 bylo vyšetřeno více než 500 pěvců, u kterých byly provedeny úplně
helmintologické pitvy. Výzkum byl naplánován na 5 let. V roce 2007 byla zpracována
literární rešerše. V roce 2008 byl revidován materiál helmintů pěvců uložený
v přírodovědeckém muzeu University Wroclaw v Polsku. V roce 2009 byl revidován
materiál helmintů pěvců uložených v Parazitologickém ústavu Akademie Věd v Kyjevě na
Ukrajině, v roce 2010 materiál uložený v Parazitologickém ústavu Akademie věd
v Moskvě. V letech 2010 a 2011 byl zpracován získaný materiál a sepsány 3 monografie
a 7 prací bylo publikováno ve vědeckých časopisech s impaktfaktorem. Ze získaného
materiálu byl popsán nový rod a nový druh motolice pro vědu, Microtrema barusi.
Poprvé bylo zjištěno u ptáků v ČR 57 druhů parazitických červů.“
V souvislosti s grantovým projektem Ministerstva kultury ČR z oblasti vědy a výzkumu
uskutečnil zahraniční pracovní cestu do Polska RNDr. Jiljí Sitko, CSc.
Náklady činily 13 385,00 Kč.
Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Smlouva o partnerství
a podmínkách čerpání podpory ze Státního Fondu životního prostředí ČR)
o Projekt Přírodě OK+ (vyúčtováno v 4/2011)
194 379,00 Kč
o Projekt Přírodě OK2
232 143,71 Kč
CELKEM
426 522,71 Kč
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Údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich
použití v hodnoceném roce
Stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) byl plně
vyčerpán na částečné pokrytí ztráty předcházejícího účetního období. Tím se podařilo
ztrátu z roku 2010 nepatrně snížit ze 794 328,52 Kč na 792 136,46 Kč.
Rezervní rond z ostatních titulů byl navýšen o přijaté, účelově vázané dary. Jednalo se
o následující dary - Moravský ornitologický spolek (10 000,00 Kč), Mgr. KrákorováPajůrková (500,00 Kč), Nadace na ochranu zvířat (2 173,00 Kč), Rybářství Hulín a Tovačov
(20 000,00 Kč) a Nadace Okřídlené kolo (20 000,00 Kč). Zcela mimořádným přídělem RF
se stalo dědictví paní Libuše Karšulínové, která odkázala veškerý svůj majetek Muzeu
Komenského v Přerově. Část věcné pozůstalosti zahrnulo muzeum do svých sbírek.
Finanční prostředky, vč. příjmů z vyúčtování po zemřelé, snížené o nutné náklady
spojené s dědictvím, představovaly částku 386 892,01 Kč.
Přijaté dary v roce 2011 byly v tomto období plně vyčerpány v souladu s darovací
smlouvou. V důsledku změny původního účelu daru od JUDr. Tomáše Vrány a O.P.S. Hrad
Helfštýn (viz. bod 3) byl proveden převod z Rezervního fondu k posílení Investičního
fondu (98 497,00 Kč). Jak již bylo uvedeno, v pohybu mezi RF a IF se bude pokračovat
i v nadcházejícím období.
Přehled hospodářských činností
Muzeum neprovádí hospodářskou činnost. Poskytování smluvních či příležitostných
pronájmů je dle zřizovací listiny součástí hlavní činnosti organizace.
Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého
příspěvkovou organizací
Organizace dosáhla v roce 2011 kladného
výsledku hospodaření. Účetní období bylo
uzavřeno se ziskem 503 tis. Kč. Příznivého
hospodaření bylo dosaženo jen s velkým úsilím
a zavedením přísných úsporných opatření. Tato
situace je ale trvale neudržitelná. Odklad
závažných oprav a přesun základních výdajů
organizace je možný pouze dočasně. Vzhledem
k nutnosti
řešení
záporného
výsledku
hospodaření
z předcházejícího
období,
organizace sáhla k razantním opatřením.
Z převážné části se podařilo ztrátu (-794 tis.)
Anna Ježková prodává vstupné
na XXX. ročníku Hefaistonu.
z roku 2010 eliminovat. Dlouhodobě se
organizace potýká s nedostatečným finančním krytím svých nákladů. Provozní
prostředky poskytované zřizovatelem, jsou již řadu let nedostatečné, jak je každoročně
v komentáři k sestavovanému rozpočtu zdůrazňováno. Přidělené prostředky dostačují
pouze na nejzákladnější provozní náklady organizace – energie, zákonné odvody
a nájemné. Organizace je odkázána na příjmy z vlastní činnosti, které jsou velmi nejisté.
Výše příjmů je závislá na mnoha neovlivnitelných faktorech – příznivé počasí,
ekonomická situace potenciálních návštěvníků, či celková hospodářská situace. Rozvoj
činnosti organizace je za stávajících podmínek jen velmi obtížný.
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12 Oddělení ředitelství
Na počátku roku došlo k znovu obsazení místa asistentky ředitele. Byla nově nastavena
pravidla oběhu spisových dokumentů, vyřizování pošty a e-mailové korespondence. Na
ředitelství přešla starost o elektronickou spisovou službu i elektronickou datovou
schránku. Asistentka ředitele nejprve jako členka redakce webových stránek muzea
a později jako šéfredaktorka zodpovídá za průběžné aktualizace a vkládání informací na
web. V závěru roku proběhla rekonstrukce budovy Horní náměstí 7. Nově
rekonstruované prostory a vybavení by mělo přispět k efektivnějšímu fungování
sekretariátu ředitele i lepší koordinaci s ekonomickým oddělením.
Mgr. Zuzana Dvořáková se v souvislosti s obsluhou elektronické spisové služby
zúčastnila dne 15. 4. 2011 semináře SSD – Rozšířené školení obsluhy, DS, el. podpisy,
konverze do PDF, metodika, konaného ve Vědotechnickém parku Univerzity Palackého
v Olomouci.
Ředitel organizace zpracoval řadu bilančních a koncepčních dokumentů. Kromě plánů
a výkazů práce je možno uvést materiály: Budova na Nábřeží Dr. Edvarda Beneše 21/274
v Přerově (odloučené pracoviště Střední školy elektrotechnické Lipník n. B.) - záměr na
využití pro účely Muzea Komenského v Přerově, p.o., květen 2011; Záchranná stanice pro
živočichy ORNIS – přehled činnosti, spolu s Mgr. Pacovskou, květen 2011; Komplexní
návrh opatření ke zlepšení nepříznivého stavu v oblasti ekonomiky Muzea Komenského
v Přerově, příspěvkové organizace, srpen 2011; Návrhy na možné využití části finančních
prostředků z nájmu placeného Muzeem Komenského v Přerově za objekt zámku
v Přerově, říjen 2011
Zpracoval oponentský posudek diplomové práce Bc. Aleny Zedková: Výzkum
spokojenosti návštěvníků Muzea Komenského a hradu Helfštýna, Slezská univerzita
v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Opava 2011. Účastnil se jednání Pracovní
skupiny pro regeneraci a revitalizaci zámku v Přerově a Poradního sboru pro
sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea Olomouc. Zúčastnil se semináře Lynn
D. Dierking: Measuring of museum success as a tool for earning stakeholders’ support
(Sledování úspěšnosti muzeí jako nástroj pro získávání podpory), pořádaného 21. září
2011 v Americkém centru v Praze. Spolupracoval na realizaci Expozice času ve
Šternberku. Podílel se na spolupořádání výročního zasedání Kruhu evropských
kovářských měst (Ring of European Cities of Iron Works) v Lipníku nad Bečvou a na
hradě Helfštýně ve dnech 25. - 27. 8. 2011 a přednesl příspěvek The 29th international
blacksmith meeting Hefaiston at Helfštýn Castle s powerpointovou prezentací.
Spolupracoval na přípravě polského dokumentárního filmu o Janu Amosi Komenském,
který vytvořili Telewizja Leszno a Muzeum Okręgowe w Lesznie. Přednesl přednášky
Historie olomouckého orloje pro Klub přátel výtvarného umění Přerov 10. 11. 2011
a O historii evropských orlojů pro Středisko volného času Lipník nad Bečvou 28. 11. 2011.
Účelové komise a poradní orgány ředitele
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost-přírodovědná sekce.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost-společenskovědní sekce
Výstavní komise
Redakce webových stránek
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13 Další informace. Standardy veřejných služeb
Zájmová sdružení u muzea
Kroužek mladých muzejníků
Obecně prospěšná společnost Hrad Helfštýn
Klub přátel výtvarného umění Přerov
Partneři a spolupracovníci
Město Lipník nad Bečvou
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti
ornitologické
Folklórní soubor Haná Přerov
Cukrle, občanské sdružení, Přerov
Mykologický klub Přerov
Spolupráce s médii
Tisk lokální: Přerovské listy, Přerovský deník (s páteční přílohou Nové Přerovsko),
Sedmička (Přerov, Hranice)
Tisk celostátní: Mladá fronta Dnes, Právo
Televize lokální: Televize Přerov, R1 Morava Olomouc
Televize celostátní: Česká televize, TV Nova, TV Prima
Rozhlas lokální: Český rozhlas Olomouc, Rádio Čas
Internet: www.prerovsko.eu
Standardy veřejných služeb
Zpřístupnění muzejních výstav a expozic
Otvírací doba Muzea Komenského v Přerově a jeho poboček
Přerovský zámek: celoročně
Út - Pá 8.00 –17.00
So - Ne 9.00 – 17.00
Helfštýn:
březen, listopad
duben, září, říjen květen - srpen
So - Ne 9.00 – 16.00 Út - Ne 9.00 – 17.00 Út - Ne 9.00 – 18.00
ORNIS:
listopad – březen duben - říjen
Po - Pá 8.00 –16.00 Po - Pá 8.00 –16.00
So - Ne 9.00 – 17.00
Muzeum uzavřeno: 1. 1. 24. - 26. 12., 31. 12.
Zveřejnění programů a publikací
Způsob zveřejnění: Programy jsou zveřejňovány prostřednictvím vlastních webových
stránek, plakátováním na vlastních vývěskách i v rámci placeného výlepu (Přerov).
Měsíční programy i pozvánky na výstavy a akce jsou rozesílány formou e-mailových
adresářů, pro přátele muzea a vzácné hosty i poštou.
Prodej vlastních publikací probíhá na pokladně zámku v Přerově, na pokladně
a prodejně suvenýrů hradu Helfštýna a na ORNISu. Nabídka publikací je zveřejněna na
webových stránkách muzea a na základě ojednávky je lze zasílat na dobírku. Vybrané
publikace z nedávné produkce jsou formou komisního prodeje nabízeny v Městském
informačním centru, Kratochvílova 14, Přerov.
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Zveř
Zveř ejnění cen vstupného a slev
Ceník vstupného a slev je přehledně a viditelně vyvěšen ve všech objektech Muzea
Komenského v Přerově, kde se poskytují služby veřejnosti i na webových stránkách
muzea.
Přehled volných vstupů
Volné vstupy 2011

zámek Přerov

Helfštýn

ORNIS

18. 4.

Mezinárodní den památek

zdarma

zdarma

zdarma

8. 5.

Státní svátek

zdarma

zdarma

zdarma

18. 5.

Mezinárodní den muzeí

zdarma

zdarma

zdarma

5. 7.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

6. 7.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

10. 9.

Den evropského kulturního dědictví

zdarma

zdarma

zdarma

28. 9.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

28. 10.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

17. 11.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

Slevy
Vstup zdarma:
děti do šesti let, držitelé průkazů Asociace muzeí a galeríí (AMG), Zväzu múzeí na
Slovensku (ZMS) a Mezinárodní rady muzeí (ICOM), držitelé průkazů Národního
památkového ústavu (NPÚ) a Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), držitelé
průkazu Olomouc region Card
Vstupné se slevou:
děti od šesti let, studenti, důchodci, těžce zdravotně postižení občané - držitelé průkazu
ZTP a ZTP/P (včetně průvodce), držitelé mezinárodních průkazů studenta (ISIC),
mládežníka (IYTC) a učitele (ITIC), držitelé Rodinných pasů (Pozn. neplatí na zvlášť
zpoplatněné akce), držitelé průkazu Dějiny a současnost
Odstraňování bariér znemožň
znemožňujících užívání služeb osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace
V souvislosti s obměnou mobiliáře na nádvoří přerovského zámku pořídilo Statutární
město Přerov jako vlastník objektu novou plastovou nájezdovou plošinu pro vozíčkáře
k toaletám na zámku. Z důvodu povodňového nebezpečí došlo k přestěhování
návštěvnických prostor na ORNIS (výstavní a edukační sál) do přízemí budovy, což je
vstřícnější i pro imobilní návštěvníky.
Oznámení o omezené dostupnosti i existujících bariérách jsou uvedena na webových
stránkách muzea i v přehledech akcí poskytovaných pro účely cestovního ruchu.
Zveřejnění výroční zprávy
Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách www.prerovmuzeum.cz. V tištěné
formě byla předána odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Uložena k nahlédnutí je na ředitelství Muzea Komenského v Přerově, Horní nám. 7,
Přerov.
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