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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
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. Organizace
shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české
i zahraniční provenience, zejména však z oblasti Hané a Záhoří, především v oborech
archeologie, etnografie, historie a dějiny umění. 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, numismatika-faleristika, 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
Uplynulý rok 2014 lze hodnotit jako zdařilý. Muzeum Komenského
v Přerově je po stránce ekonomiky, vnitřní struktury i personálního složení
vnitřně stabilizováno, což umožňuje realizovat bohatý rejstřík všech
činností jako pořádání výstav a jejich vernisáží, koncertů, přednáškových
cyklů, odborných konferencí, provádění sbírkotvorné, výzkumné,
publikační, edukační a poradenské činnosti. Spokojenost návštěvníků
a klientů muzea se projevila i v opětovném stoupání návštěvnosti.
V roce 2014 se podařilo dosáhnout mimořádně příznivého výsledku
hospodaření muzea ve výši 568,5 tis. Kč. Kromě výrazné úspory nákladů na
energie, zapříčiněné velmi mírnou zimou na počátku roku, se
na úspěšném výsledku podílel nárůst návštěvnosti hradu Helfštýna
i získání dalších externích zdrojů, například pro provoz záchranné stanice na Ornitologické
stanici. Díky odpovědnému a hospodárnému přístupu správců střediskových rozpočtů
(vedoucích oddělení) se organizace dokázala dobře vyrovnat i s dalším snížením příspěvku
zřizovatele na provoz o 5% oproti předchozímu roku. Ke každoročnímu snižování příspěvku na
provoz a tlaku zřizovatele na úspory tak dochází (započítáme-li plánovanou úsporu 6,4% na rok
2015) již čtvrtým rokem v řadě. Úsilí zachovat kvalitu poskytovaných služeb a širokou škálu aktivit
a spolupráce muzea a udržet úroveň objemu celkového rozpočtu, který by zdárně naplnil poslání
hlavní činnosti muzea i jeho zákonné povinnosti, se již bohužel stává enormním. Soběstačnost
(získávání zdrojů vlastní činností) Muzea Komenského v Přerově činila v roce 2014 25.59%
na celkových výnosech, což je v kontextu paměťových institucí (nejen v Česku, ale i v Evropě)
výborné číslo. Příspěvek zřizovatele již léta nestačí ani na hrazení všech režijních nákladů
organizace a pokrývání tohoto výpadku se bohužel promítá v postupném omezování finančních
prostředků využitelných pro realizaci hlavních úkolů muzea, jako je nákup sbírkových předmětů,
odborných knih a zejména průběžná péče o svěřenou kulturní památku hrad Helfštýn. Lze věřit,
že prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 nebudou zřizovatelem odvedeny
z rezervního fondu, ale bude je v budoucnu možno rozumně využít, například převedením
na drobnější investiční činnost.
Za celý rok zavítalo do všech poboček muzea téměř 120 tisíc návštěvníků, z toho přes 90 tisíc
na hrad Helfštýn (což znamená nárůst téměř o 15 tis. oproti loňsku), přes 22 tisíc na přerovský
zámek a více než 6,5 tisíce na Ornitologickou stanici. Nejnavštěvovanějšími výstavami na
pobočkách byla výstava italského kováře Tepaný život Maria Converia a výstava Atlas ptáků
neobyčejných na ORNIS. Hlavním výstavním projektem na přerovském zámku byla rozsáhlá
výstava Za císaře pána a jeho rodinu. Přerov na prahu 1. světové války, doplněná celou řadou
doprovodných akcí. Nejvyšší návštěvnosti dosáhla výstava hraček Pojďte k nám, budeme si hrát!
Československé hračky v letech 1950–1990. V závěru roku zaujala zájemce o moderní regionální
historii výstava Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova a leteckých bojů nad Přerovskem
spojená i s oslavou a pietním aktem. Nejnavštěvovanější kulturně výchovnou akcí bylo
33. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston s 10 213 návštěvníky. Jde o jednu
z největších akcí pořádaných některou z příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem.
V oblasti sbírkotvorné činnosti se podařilo uskutečnit mimořádnou akvizici vzácného souboru
629 dermoplastických preparátů (vycpaných ptáků) v celkové hodnotě 470 tis. Kč, a to díky
dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 235 tis. Kč v rámci Integrovaného systému ochrany
movitého kulturního dědictví (ISO/C) i díky spoluúčasti zřizovatele Olomouckého kraje, který
z rozpočtu poskytl 80 tis. Kč. K dalším významným úplatným akvizicím patřily nákupy zlaté
keltské mince z Lipníka nad Bečvou, sbírky odznaků a vlaječek z pozůstalosti Jiřího Hlouška
a věžního hodinového stroje původem z kostela v Beňově.
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Ke každoročně vydávaným periodikům, bulletinu Hefaiston 2013 a Zpráv MOS 72/2014,
se připojil i čtvrtletní Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, který byl po uplynutí zkušebního
nultého ročníku od počátku roku 2014 řádně zaregistrován pod zn. MK ČR E 21496. Muzeum také
vydalo nebo se spolupodílelo na vydání dalších pěti publikací: jednoho výstavního průvodce,
jednoho výstavního katalogu, jedné kolektivní monografie jako výstupu z odborné konference,
jednoho sborníku ze semináře (spoluvydavatelem Městská knihovna Přerov) a jednoho dotisku
odborné ornitologické publikace. Muzeum Komenského uspořádalo v květnu 2014 mezinárodní
konferenci Škola a Velká válka a spolupodílelo se na uspořádání již. 3. ročníku celostátního
odborného semináře Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství
(ve spolupráci s Městskou knihovnou Přerov).
V roce 2014 došlo k faktickému zastavení investičních akcí zřizovatele muzea Olomouckého
kraje. Dříve připravené projekty potřebných stavebních investic jako projekt z roku 2011
na stavební úpravy depozitáře v budově Horní nám. 35, Přerov, ani projekt z roku 2012 na
celkovou přestavbu budovy bývalé Střední školy elektrotechnické na centrální depozitář tak
bohužel nemohly být realizovány. V souvislosti se změnami řízení příspěvkových organizací byl
ale zpracován střednědobý plán investic, oprav a údržby, kam byly uvedené projekty i další
rozvojové plány muzea zařazeny. Na úrovni jednání se všemi zainteresovanými se podařilo
pokročit v postupném plnění bodu z programového prohlášení Rady Olomouckého kraje
„zahájení záchranných prací renesančního paláce na hradě Helfštýn", který je nejrozsáhlejší
a také nejnavštěvovanější památkou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Byla zpracována
koncepce památkové obnovy a zahájena příprava zpracování architektonické studie sanace
zdiva a zastřešení paláce.
Z investičního fondu muzea za pomoci dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci
Operačního programu Životního prostředí byla úspěšně realizována akce Ptačí zahrada Františka
Gintera – voliéry pro trvale hendikepované ptactvo. Vybudování voliér v zahradě ORNIS
tak zkvalitnilo činnost záchranné stanice a umožnilo demonstrování živých hendikepovaných
ptáků během edukačních a osvětových programů. V rámci získávání dalších externích zdrojů
je třeba vyzdvihnout podporu Statutárního města Přerov, které poskytlo z grantových programů
v oblasti kultury i volnočasových aktivit muzeu prostředky pomáhající uskutečnit některé výstavy,
publikace a kulturní akce. Pro zdárné fungování Záchranné stanice pro zraněné živočichy při
ORNIS byl tak jako v předchozích letech zcela vitální grantový program EVVO
o celkové částce 250 tis. ročně. Dalším zdrojem financí pro činnost ZS byla smlouva s Českým
svazem ochránců přírody. Organizační zajištění 33. ročníku mezinárodního setkání uměleckých
kovářů Hefaiston na patřičné úrovni bylo uskutečnitelé díky podpoře Olomouckého kraje
pro významné akce v oblasti cestovního ruchu.
V oblasti organizační struktury a personálního obsazení nedošlo k žádným výrazným změnám,
ke konci roku odešla do důchodu mzdová účetní a personalistka paní Jarmila Marčonková
a letitou spolupráci ukončila také sezónní pokladní na Helfštýně paní Marta Bijová. V oblasti
mzdových prostředků se podařilo organizaci zvládnout i navýšení mezd o 3,5% následkem
rozhodnutí vlády ČR – se souhlasem zřizovatele byly chybějící mzdové prostředky sanovány
z provozních prostředků organizace.
V posledním čtvrtletí roku 2014 byl chod organizace výrazně ovlivněn vnějším vlivem, když vešly
v platnost nové Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem a došlo
k zavedení nové formy elektronické komunikace se zřizovatelem formou Portálu příspěvkových
organizací. Tyto změny spolu s postupným sběrem dat pro připravované centrální zadávání
nákupů dalších komodit a služeb vedly až k neúměrnému administrativnímu zatížení organizace.
Teprve budoucnost ukáže, zda cesta posilování centralizace řízení a ekonomickotechnokratického zasahování do běžného chodu organizace přinese kýžené výsledky úspor
Olomouckého kraje a zda neohrozí činnost institucí, které zajišťovaly služby v regionech,
v případě řady muzeí pod různými zřizovateli úspěšně dokonce v rozpětí posledních tří století.
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Organizační struktura (k 31. 12. 2014)
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4 Souhrnné údaje o sbírkách
Chronologická evidence
01 Chronologický zápis

Přírůst. číslo

úplatné nabytí
bezúplatné nabytí - dary a převody
bezúplatné nabytí - sběr
Celkem

Kusů

Náklady v Kč

2 347

3 634

789 554,00

37

918

0,00

212
2 596

244
4 796

0,00
789 554,00

19

899

0,00

Podsbírka
0. Nová archeologická sbírka MKP
1. Archeologická

0

0

0,00

2. Archivní dokumentace

4

4

325,00

3. Cín

0

0

0,00

4. Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

1 520

2 807

162 500,00

5. Historický nábytek

0

0

0,00

6. Chronometrie

1

1

30 000,00

7. Mapy

5

5

0,00

8. Metrologie

0

0

0,00

9. Militária

1

1

0,00

10. Numismatická

3

3

7 000,00

11. Numismatika - faleristika

21

21

0,00

12. Numismatika – papírová platidla

1

1

0,00

13. Plakáty

0

0

0,00

14. Řemeslo-průmyslová výroba

0

0

0,00

15. Sfragistika

3

3

0,00

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

10

11

1 900,00

0

0

0,00

18. Výtvarného umění

19

19

24 700,00

19. Varia

1

1

0,00

20. Fond Lipník

0

0

0,00

21. Fond Tovačov

0

0

0,00

86

86

6 334,00

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

19

19

10 079,00

24. Historická kartografie

1

1

2 536,00

25. Historické knižní fondy

1

1

2 510,00

11

11

280,00

0

0

0,00

26. Kalendáře, ročenky a schematismy
27. Kramářské písně
28. Novodobá komeniana

21

21

1 259,00

29. Školní mapy

1

1

0,00

30. Školní nábytek a zařízení

5

5

649,00

14

14

7 218,00

31. Školní obrazy

7

32. Učební pomůcky

100

100

5 783,00

58
12

58
12

1 221,00
635,00

Celkem za OSV

1 937

4 105

264 929,00

Celkem za Helfštýn

33. Učebnice
34. Výroční zprávy
35. Umělecké kovářství

15

15

79 141,00

36. Entomologická

0

0

0,00

37. Mineralogicko-geologická

0

0

0,00

13

44

0,00

641

641

470 000,00

0

0

0,00

654

685

470 000,00

2 606

4 805

814 070,00

38. Oologická
39. Ornitologická
40. Parazitologická
Celkem za ORNIS
Celkem za Muzeum Komenského

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

Počet
200

1. Archeologická

0

2. Archivní dokumentace

0

3. Cín

0

4. Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

0

5. Historický nábytek

0

6. Chronometrie

0

7. Mapy

5

8. Metrologie

0

9. Militária

0

10. Numismatická

166

11. Numismatika - faleristika

0

12. Numismatika – papírová platidla

1

13. Plakáty

33

14. Řemeslo-průmyslová výroba

98

15. Sfragistika

3

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

166
0
20

19. Varia

0

20. Fond Lipník

0

21. Fond Tovačov

32

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

8

312
16

24. Historická kartografie

1

25. Historické knižní fondy

1

26. Kalendáře, ročenky a schematismy

11

27. Kramářské písně

0

28. Novodobá komeniana

21

29. Školní mapy

0

30. Školní nábytek a zařízení

5

31. Školní obrazy

0

32. Učební pomůcky

100

33. Učebnice

58

34. Výroční zprávy

12

35. Umělecké kovářství

Celkem za OSV

1 261

Celkem za Helfštýn

15

36. Entomologická

0

37. Mineralogicko-geologická

0

38. Oologická

13

39. Ornitologická

641

40. Parazitologická

0
Celkem za ORNIS

654

Celkem za Muzeum Komenského

1 930

Inventarizace
Z celkového počtu 223 993 evidenčních čísel sbírky Muzea Komenského v Přerově
(MKO/002-05-06/145002) tvořené 40 podsbírkami bylo v roce 2014 periodickou (každoroční)
inventarizací zkontrolováno 24 531 evidenčních čísel, tedy 10,9%.
03 Inventarizace
Podsbírka

výchozí stav

evid. čísel

procent fondu

2 064

790

38,30%

33 816

3 840

11,30%

7 559

835

11,10%

117

0

0,00%

14 959

1 635

11,00%

5. Historický nábytek

233

0

0,00%

6. Chronometrie

231

0

0,00%

7. Mapy

269

0

0,00%

8. Metrologie

106

0

0,00%

9. Militária

906

0

0,00%

10. Numismatická

9 249

1 027

11,10%

11. Numismatika - faleristika

1 131

200

17,70%

12. Numismatika – papírová platidla

1 641

182

11,10%

13. Plakáty

7 196

796

11,10%

14. Řemeslo-průmyslová výroba

1 715

237

13,80%

160

18

11,30%

0. Nová archeologická sbírka MKP
1. Archeologická
2. Archivní dokumentace
3. Cín
4. Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

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

3 677

517

14,10%

63

0

0,00%

18. Výtvarného umění

3 206

0

0,00%

19. Varia

3 862

622

16,10%

602

3

0,50%

8 789

1021

11,60%

20 310

2 240

11,00%

10 274

0

0,00%

188

21

11,20%

3 708

412

11,10%

20. Fond Lipník
21. Fond Tovačov
22. Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin
školství a komeniologie
23. Časopisy
24. Historická kartografie
25. Historické knižní fondy
26. Kalendáře, ročenky a schematismy

889

100

11,30%

27. Kramářské písně

2 811

313

11,10%

28. Novodobá komeniana

3 103

348

11,20%

29. Školní mapy

1 066

0

0,00%

383

0

0,00%

10 122

2 200

21,70%

7 218

835

11,60%

42 650

4 882

11,50%

34. Výroční zprávy

6 881

765

11,10%

35. Umělecké kovářství

1 251

125

10,00%

192

0

0,00%

37. Mineralogicko-geologická

1 213

0

0,00%

38. Oologická

3 126

567

18,10%

39. Ornitologická

6 983

0

0,00%

74

0

0,00%

223 993

24 531

10,9%

30. Školní nábytek a zařízení
31. Školní obrazy
32. Učební pomůcky
33. Učebnice

36. Entomologická

40. Parazitologická
Celkem za Muzeum Komenského

Centrální evidence sbírek
Hlášení změn proběhlo podle platných předpisů. V roce 2014 bylo provedeno prostřednictvím
programu CESík dvakrát, v měsíci květnu a listopadu.
04 Centrální evidence sbírek

předmětů v ks

celkem evid. čísel

1. Zařazení do sbírky

7 134

2 497

2. Vyřazení ze sbírky

31

31
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5 Souhrnné údaje o návštěvnosti a stálých expozicích
Návštěvnost
V loňském roce činila celková návštěvnost Muzea
Komenského v Přerově včetně obou jeho poboček, hradu Helfštýna a Ornitologické stanice
v Přerově, celkem 119 261 návštěvníků.
Během návštěvnicky úspěšné sezony 2014
samotný hrad Helfštýn navštívilo 90 521 lidí, což
bylo o cca 15 tisíc návštěvníků více než v roce
předešlém. Z výstav návštěvníky hradu nejvíce
lákala výstava italského kováře M. Converia
Tepaný život Maria Converia, kterou zhlédlo
celkem 28 483 návštěvníků. Již tradičně
nejnavštěvovanější hradní akcí bylo 33. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston
Nejen Vánoce na zámku přilákaly do muzea
s 10 213 návštěvníky. Velmi úspěšné byly i jiné
spoustu návštěvníků.
akce, jako např. Kovářské fórum, Novoroční
výstup, Velikonoce na hradě či Festival vojenské historie.
Nabídka stálých expozic a výstav na přerovském zámku včetně dalších muzejních akcí
a přednášek zaujala 22 218 návštěvníků. Nejvíce je nalákala ke zhlédnutí výstava hraček Pojďte
k nám, budeme si hrát!. Návštěvnicky úspěšným se stal i výstavní projekt Za císaře pána a jeho
rodinu. Přerov na prahu 1. světové války.
Zájem návštěvníků vzrostl také o činnost Ornitologické stanice, zavítalo sem 6 522 lidí. Výstavu
Atlas ptáků neobyčejných si prohlédlo 1 247 návštěvníků. Celkové vysoké návštěvnosti muzea
pomáhají i výchovně vzdělávací programy, které muzejní pedagožky realizují na přerovském
zámku a na Ornitologické stanici. V roce 2014 se programů zúčastnilo celkem 6 269 žáků
a pedagogů.
Graf návštěvnosti Muzea Komenského v Přerově a jeho poboček

140000
120000
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80000
60000
40000
20000
0
Hrad Helfštýn

Přerovský zámek

Ornitologická stanice Celková návštěvnost
ORNIS
Muzea Komenského
v Přerově
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Expozice
Muzeum Komenského má v současné době 18 expozic, z toho dvě na ORNIS a tři na hradě
Helfštýně. V roce 2014 byla z důvodu obsahové i technické zastaralosti zrušena expozice Učitelé,
šiřitelé myšlenek J. A. Komenského.
Přehled stávajících expozic
06 Stávající expozice
název

rok vzniku
expozice
2000

Přerov zámek

průvodce
vydán
2010

Národopis Hané a lipenského Záhoří

1996

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

Tajemství tónu zvonů

1998

Přerov zámek

2003

Zámecký pokoj z 1. třetiny 19. století

2001

Přerov zámek

0

Mincovna

2001

hrad Helfštýn

2012

Expozice uměleckého kovářství

1986

hrad Helfštýn

2012

Expozice Archeologie na hradě Helfštýně

2012

hrad Helfštýn

2012

Ptačí zahrada Františka Gintera

2006

ORNIS

0

Ptáci ČR

1981

ORNIS

1987

Archeologie Přerovska
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místo

6 Oddělení společenských věd
Souhrnné hodnocení OSV
Oddělení společenských věd (dále jen
OSV) realizovalo svou činnost v roce 2014
ve třech hlavních oblastech: sbírkotvorné,
prezentační a vědeckovýzkumné.
Oddělení spravuje většinu sbírkových
předmětů muzea (jednu celou sbírku
a 34 ze 40 podsbírek druhé muzejní sbírky,
dohromady 213 077 evidenčních čísel, tj. 349
735 kusů sbírkových předmětů). Pracovníci
oddělení mají svá pracoviště ve čtyřech
budovách (HN 21, HN 31, HN 35
a ul. Hranická 93/14), depozitáře pak v osmi
Příprava aranžovaných fotografií pro účely výstavního
projektu Za císaře pána a jeho rodinu dokládá
různých objektech (HN 1, HN 7, HN 21, HN
týmového ducha celého oddělení.
31, HN 35, Hranická 93/14, zámek Tovačov,
Oplocany). V průběhu zimních měsíců je oddělení posilováno zpravidla jedním pracovníkem
z oddělení Správy hradu Helfštýna, který provádí práci dokumentátora.
V oblasti sbírkotvorné činnosti pokračovali pracovníci OSV v roce 2014 v akviziční činnosti,
chronologickém (1 927 ev. č., 4 095 ks) a systematickém zápise (1 262 ev. č.), evidenci sbírkových
předmětů v Centrální evidenci sbírek (CES) a inventarizacích, jejichž desetiletý cyklus byl
zahájen v roce 2013. V rámci akviziční činnosti byly podsbírky muzea obohaceny o řadu
zajímavých předmětů, zejména o zlatou keltskou minci z Lipníka nad Bečvou, Hlouškovu sbírku
odznaků a vlaječek (zapsána do chronologické evidence bude v roce 2015) a hodinový stroj.
Ve vědeckovýzkumné činnosti probíhala práce na interních a externích úkolech.
Mezi nejdůležitější vědeckovýzkumné úkoly roku 2014 patřily: Cenzura učebnic a školních
knihoven obecných a měšťanských škol za první světové války, Dějiny přerovského školství,
Ikonografie města Přerova, Konec 2. světové války na střední Moravě, Letecká válka nad
Přerovskem 1944–1945, Osobnost přerovského rodáka Jana Jirky, Povrchová prospekce na
archeologických lokalitách v prostoru Bečevské brány a na Záhoří, Projekt preventivní
archeologie, První čs. armádní sbor v SSSR při osvobozování Moravy, Přerov v letech 1900–1914,
Škola a první světová válka na příkladu Drahotušska, Školní móda 20. století, Vývoj školních
sešitů na příkladu sbírky přerovského muzea a Výrobci školních pomůcek a nábytku
v 1. polovině 20. století. V prezentační oblasti se pracovníci OSV podíleli na přípravě a realizaci
řady kvalitních výstav (např. Detektory v archeologii, Dětský svět a móda 20. století, Silesia Picta,
Vánoce na zámku, Zkáza z nebe) a výstavního projektu Za císaře pána a jeho rodinu. Přerov
na prahu První světové války. Kromě stejnojmenné výstavy, rozdělené do čtyř tematických částí,
byla jeho součástí i řada doprovodných akcí, např. Muzejní noc Za císaře pána a jeho rodinu,
konference Škola a Velká válka, komentované prohlídky města Přerova a přednáškový cyklus.
V rámci projektu byl vydán tištěný průvodce k výstavě Za císaře pána a kolektivní monografie
Škola a Velká válka, vážící se k tématu zmíněné konference.
Pracovníci oddělení prezentovali výstavy a muzejní aktivity v médiích, spolupracovali na realizaci
výstav mimo prostory Muzea Komenského. Uspořádali popularizační přednášky, exkurze a řadu
komentovaných prohlídek, zúčastnili se mnoha konferencí a seminářů, podíleli se na realizaci
folklorního festivalu V zámku a podzámčí a setkání uměleckých kovářů Hefaiston.
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Pracovníci OSV se v průběhu roku 2014 věnovali
aktualizaci Režimu zacházení se sbírkami Muzea
Komenského v Přerově. Vedoucí OSV aktualizoval
podle současné legislativy a muzejní praxe
podklady připravené J. Klímovou, předložil
je pracovníkům OSV a řediteli MKP k připomínkování. Rovněž byly dořešeny nedostatky v oblasti
autentizace záznamů chronologické a systematické evidence. Proběhla také kontrola vybraných
depozitářů OSV, kterou prováděl ředitel MKP,
konzervátor a vedoucí OSV. Úspěšně se podařilo
realizovat úkol vycházející z vyhlášky 96/2013 Sb.,
tedy doplnit v CES u každé podsbírky povinný
počet fotografií vybraných sbírkových předmětů
Je tato fotografie skutečně téměř sto let stará?
a jejich uložení. Došlo rovněž k aktualizaci
soupisů jednotlivých expozic přerovského zámku.
K největším úspěchům oddělení v roce 2014 patřila koupě Hlouškovy sbírky odznaků (2 430 ks)
a vlaječek (802 ks), která bude zapsána do sbírky v roce 2015, zakoupení 1/8 zlatého keltského
statéru z území dnešního Lipníka nad Bečvou a hodinového stroje, vydání průvodce k výstavě
Za císaře pána, uspořádání konference Škola a Velká válka a vydání stejnojmenné kolektivní
monografie.
V roce 2014 se vedoucí a vybraní pracovníci OSV rovněž podíleli na přípravě plánované
publikace Poklady muzeí Olomouckého kraje.
V průběhu roku 2014 byla navázána a prohlubována spolupráce s řadou institucí a subjektů:
např. Archeologické centrum Olomouc, Českobratrská církev evangelická v Přerově,
Československá obec legionářská, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Kulturní a informační
služby města Přerova, Městské muzeum a galerie Břeclav, Moravská galerie v Brně, Městská
knihovna Přerov, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Múzeum školství a pedagogiky
v Bratislave, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Muzeum umění Olomouc, obce Osek
n. Bečvou a Šumvald, Ostravská univerzita v Ostravě, statutární město Přerov, Vědecká knihovna
Olomouc a Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Hodnocení jednotlivých pracovišť OSV
Činnost
Pracoviště
dějin
školství
je personálně zajištěna pěti zaměstnanci.
Pracoviště spravuje 14 podsbírek, celkem
110 206 evidenčních čísel (ev. č.) sbírkových
předmětů. V akviziční činnosti byly podsbírky spravované pracovníky Pracoviště
dějin školství v roce 2014 obohaceny celkem
o 334 ev. č. Během roku 2014 zpracovali
pracovníci tohoto pracoviště celkem 542
ev. č. systematickou evidencí. Pracovníci
se taktéž podíleli na realizaci muzejních
výstav a výstavního projektu Za císaře pána
Vernisáž výstavy dětské módy kurátorky Heleny
a jeho rodinu, konference Škola a Velká
Kovářové. Úspěch pracovnice radostně sdílí nejen
ředitel muzea,
válka, vědeckovýzkumných úkolů, přednášek, komentovaných prohlídek, exkurze pro kolegy z Múzea školství a pedagogiky v Bratislave
a dalších akcí; spolupracovali prostřednictvím zápůjček sbírkových předmětů
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na realizaci výstav a expozic se školní a komeniologickou tematikou v Břeclavi, Fulneku,
Holasovicích, Kozlovicích, Olomouci, Oseku nad Bečvou, Praze a Zlíně. Dále se pracovníci
zúčastnili několika konferencí a seminářů, přispívali do sborníků z konferencí a místního tisku.
Kurátorka M. Konířová úspěšně dokončila magisterské studium oboru informační studia
a knihovnictví.
Činnost Pracoviště regionální historie je personálně zajištěna pěti zaměstnanci. Pracoviště
spravuje 19 podsbírek, celkem 64 555 ev. č sbírkových předmětů. Akviziční činnost pracoviště
v roce 2014 znamenala nárůst sbírkových předmětů o 1 573 ev. č. Systematickou evidencí bylo
zpracováno 519 ev. č. Během roku 2014 se podíleli pracovníci tohoto pracoviště na plnění
interních úkolů, na přípravě výstavního projektu Za císaře pána a jeho rodinu, včetně konference
Škola a Velká válka, na realizaci vědeckovýzkumných úkolů, přednášek, exkurzí, komentovaných
prohlídek a dalších akcí pro veřejnost, na spolupráci s médii, přispívali do místního tisku.
Archeologické pracoviště bylo v roce 2014 personálně zajištěno třemi pracovníky. Činnost
Archeologického pracoviště se zaměřuje na dva okruhy činností: správu sbírek a terénní
archeologické výzkumy. Archeolog – kurátor spravuje Novou archeologickou sbírku (2 083
ev. č.), Archeologickou podsbírku (33 816 ev. č.) a archeologickou část podsbírky Fond Tovačov
(2 901 ev. č.), celkem tedy 38 880 ev. č. (118 548 ks
sbírkových
předmětů).
Během
roku
2014
bylo do chronologické evidence zapsáno v rámci
archeologického pracoviště 19 ev. č. Celkem 200 ev. č.
bylo zpracováno systematickou evidencí. Archeologické
pracoviště je současně pověřeným pracovištěm
regionální správy Státního archeologického seznamu
vedeného
Národním
památkovým
ústavem
pro okres Přerov. Terénní archeologové tak zajišťují
archeologický dozor a provádění záchranných
archeologických výzkumů na tomto území. Během roku
2014
zajistili
realizaci
řady
záchranných
archeologických
výzkumů
stavebních
investic
(4 nepodnikatelské subjekty, 20 podnikatelských
Dětské aktivity v rámci výstavy
Detektory v archeologii byly tak poutavé,
subjektů). Pracovníci tohoto pracoviště v roce 2014
že si je vyzkoušel i kurátor Z. Schenk.
vyvíjeli přednáškovou, vědeckovýzkumnou, výstavní
a publikační činnost a účastnili se odborných konferencí. Terénní archeologové se podíleli
na externím Projektu preventivní archeologie.

Knihovny
Činnost Všeobecné knihovny, která je součástí pracoviště regionální historie, je personálně
zajištěna odbornou knihovnicí (úvazek 0,8), která obstarává 25 789 knihovních jednotek. Fond
knihovny se v roce 2014 rozrostl o 254 knihovních jednotek. V průběhu roku 2014
bylo v pokračující revizi zpracováno 14,9 % knihovního fondu, tj. 3 830 knihovních jednotek.
V Souborném katalogu Národní knihovny ČR je k 31. 12. 2014 zapsáno 4 868 titulů z fondu
Všeobecné knihovny. Knihovnu navštívilo v roce 2014 celkem 23 uživatelů, počet výpůjček dosáhl
čísla 190 (z toho 182 absenčních a 8 v rámci MVS). Knihovna je hojně využívána pracovníky OSV.
Knihovnice M. Straková se v roce 2014 věnovala rovněž přednáškové činnosti, podílela
se na pořádání muzejní konference a na organizaci odborného semináře Městské knihovny
v Přerově Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství III. a na vydání
sborníku k tomuto semináři.
Činnost Pedagogické knihovny, která je součástí pracoviště dějin školství, je personálně
zajištěna jednou pracovnicí. Ta spravuje dohromady 28 182 knihovních jednotek. V roce 2014
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se fond knihovny rozšířil o 318 knihovních jednotek. Knihovna měla 14 uživatelů, větší část tvořili
pracovníci OSV, realizovala 204 výpůjček. Bylo zkatalogizováno 364 knižních jednotek. Byla
provedena revize knihovního fondu, celkem bylo zrevidováno 5 734 knihovních jednotek,
tj. 20,6 % fondu, a byla tak zahájena další pětiletá cyklická revize (2014–2018). Knihovnice
se podílela zápůjčkami knih na přípravě výstav, rovněž se podílela na přednáškové činnosti
muzea a přípravě konference, prováděla kontrolu duplicity lístkového katalogu s počítačovou
databází a doplňovala chybějící lístkové katalogizace. Vedla agendu ISBN muzea.

Tvorba sbírky a péče o sbírky
V roce 2014 pokračovaly chronologické i systematické
zápisy ve velké části podsbírek. Do chronologické evidence
bylo zapsáno celkem 1 927 ev. č., do systematické evidence
pak 1 262 ev. č. Kromě pravidelných průběžných inventarizací sbírek (inventarizační cyklus 2013–2022) neproběhly
žádné předávací inventarizace. Během roku 2014 došlo
k novému uložení a změně lokací u 2 000 sbírkových
předmětů fondu Hlinsko Archeologické podsbírky MKP.
Akviziční činnost v roce 2014 byla uskutečňována
Nově získaná varianta
Amerlingova obrazu Lev.
prostřednictvím systematických sběrů, darů a nákupů
sbírkových předmětů. Významné přírůstky zaznamenala sbírka Nová archeologická a podsbírky
Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média, Numizmatická, Numizmatika-faleristika, Výtvarné
umění, Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie, Školní obrazy,
Učební pomůcky a Učebnice.

Věda a výzkum
Interní výzkumné úkoly

K známým moravským ražbám patří stříbrný 48 krejcar
vydaný stavovským direktoriem v roce 1620.
Vyražen byl v olomoucké mincovně za mincmistra
Baltazara Zwirnera.

Cenzura učebnic a školních knihoven
obecných
a
měšťanských
škol
za 1. světové války, 2013–2014, M. Konířová. Cíl: zpracování tématu pro
diplomovou práci, zajištění podkladů ke
školské části výstavního projektu
Za císaře pána a jeho rodinu a k referátu
na konferenci Škola a Velká válka.
Výstup: diplomová práce, část textů na
panelech školské části výstavy Za císaře
pána a jeho rodinu, referát přednesený
na konferenci Škola a Velká válka

a uveřejněný v publikaci k této konferenci.
Dějiny přerovského školství, 2006–2014, J. Klímová. Cíl: doprovodné akce k výstavě Labyrint
přerovských škol. Výstup: organizace přednáškového cyklu, 2 vlastní přednášky, 3 komentované
prohlídky výstavy, 2 popularizační texty, soutěž v Přerovském deníku, soutěž ve výstavě.
Ikonografie Přerova s ohledem na jeho stavební vývoj, od roku 2011, P. Sehnálek. Cíl: vytěžování
a shromažďování obrazových dokumentů postihujících rozsáhlý stavební vývoj města Přerova
v průběhu 20. století. Výstupy: podklady pro výstavu Za císaře pána a jeho rodinu.
Konec 2. světové války na střední Moravě, 2012–2015, P. Sehnálek. Cíl: zevrubná interpretace
dostupných pramenů k událostem přerovského povstání a osvobození střední Moravy,
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vyhledávání nových pramenů. Výstup: podklady k přípravě tematické výstavy k 70. výročí
Přerovského povstání v roce 2015.
Letecká válka nad Přerovskem 1944–1945, 2013–2014, A. Drechsler, Z. Schenk. Cíl: zpracování
tematiky, shromáždění a zpracování dostupných pramenů a sbírkových předmětů
ke stejnojmenné výstavě, dokumentace hmotných památek na letecké boje v přerovském
regionu z archeologických průzkumů. Výstup: výstava Zkáza z nebe, 1 přednáška,
8 popularizačních článků.
Lipník nad Bečvou 1918–1989, 2014–2018, L. Maloň. Cíl: zpracování novějších dějin města Lipníka
pro výstavní a publikační účely. Výstup: získání podkladů pro propagační články na začátku roku
2015 a pro výstavu Oheň v domácnosti (2018).
Moravské ražby v podsbírce numizmatiky MKP, 2014, L. Maloň. Cíl: zpracování tématu, vytvoření
podkladů pro výstavu Mince ze sbírek MKP v roce 2019. Výstup: odborné zpracování mincí
(moravských ražeb) v podsbírce MKP, doplnění chybějících karet systematické evidence.
Osobnost přerovského rodáka Jana Jirky, 2014, J. Klímová. Cíl: studium materiálů SOkA a MKP,
rodinného archivu PhDr. L. Zapletalové a jejich zpracování. Výstup: biografický text, zveřejněný
např. v KROK 4/2014.
Povrchová prospekce na archeologických lokalitách v prostoru Bečevské brány a na Záhoří
(k. ú. Předmostí, Špičky, Želatovice, Tučín, Kojetín), od 2005, Z. Schenk, J. Mikulík. Cíl: lokalizace
a specifikace možných historických osídlení. Výstupy: průběžné zprávy v časopise Přehled
výzkumů, Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno.
Přerov v letech 1900–1914: hospodářský, sociální, politický a kulturní vývoj města a každodennost
jeho obyvatel. Počátek 1. světové války v regionu, 2013–2014, P. Sehnálek. Cíl: studium pramenů
a shromáždění informací a podkladů pro výstavní projekt Za císaře pána a jeho rodinu. Výstup:
podklady a propagační texty k výstavnímu projektu.
Přerovské školství v době 1. světové války, 2014–2015, J. Klímová. Cíl: studium materiálů SOkA
a MKP, odborné literatury a dobových periodik a jejich zpracování. Výstup: školská část výstavy
Za císaře pána a jeho rodinu, text do průvodce k výstavě, 4 popularizační texty, 2 přednášky,
referát na konferenci Škola a Velká válka a uveřejněný v publikaci k této konferenci.
Škola a první světová válka na příkladu Drahotušska, 2014, H. Kovářová. Cíl: zpracování tématu
pro přípravu referátu na konferenci Škola a Velká válka. Výstup: referát na konferenci Škola
a Velká válka a uveřejněný v publikaci k této konferenci.
Školní móda 20. století, 2014, H. Kovářová. Cíl: shromáždění obrazových a textových podkladů pro
výstavu. Výstup: výstava Dětský svět a móda 20. století, popularizační články k výstavě (1 článek
v roce 2014, další v roce 2015).
Výrobci učebních pomůcek a školního nábytku v 1. polovině 20. století, dlouhodobý úkol,
L. Vyňuchal. Cíl: shromažďování údajů pro vyhotovení soupisu výrobců učebních pomůcek
a školního nábytku v 1. polovině 20. stol. Výstup: v roce 2014 bez výstupu.
Vývoj školních sešitů na příkladu sbírky přerovského muzea, 2014, H. Kovářová. Cíl: zpracování
tématu a vytvoření referátu pro konferenci v Pardubicích, Výstup: přednesený referát
na konferenci v Pardubicích, publikován bude v roce 2015.
Externí výzkumné úkoly
1. čs. armádní sbor v SSSR při osvobozování Moravy, 2013–2015, P. Sehnálek. Cíl: spolupráce
na publikaci (VHÚ 2015), která má zaplnit bílé místo v odborném zpracování vojenských
a regionálních dějin, garantem výzkumu je M. Kopecký, přední badatel v této problematice.
Výstup: shromáždění literatury a pramenů k dané problematice, pro publikaci a výstavu, která
proběhne v MKP v roce 2015.
Projekt preventivní archeologie, dlouhodobý úkol, Archeologické centrum Olomouc
ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, územní koordinátor pro okres Přerov Z. Schenk.
V roce 2014 soustředění pozornosti na k. ú. Dobrčice, Kojetín, Kozlovice, Horní Moštěnice,
Věrovany, Přerov – Žebračka, Tovačov. Cíl: záchrana movitých archeologických předmětů
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ohrožených nelegální detektorovou prospekcí, realizace preventivního průzkumu za pomoci
detektorů kovů na ohrožených lokalitách na Přerovsku s podporou týmu spolupracovníků
podílejících se na záchraně movitých archeologických nálezů. Výstup: 1 popularizační článek.

Konference, semináře a dílny
Pořádané nebo spolupořádané muzeem
Škola a Velká válka. Mezinárodní konference. Muzeum Komenského v Přerově. Přerov, HN1,
Mervartův sál, 13. a 14. 5. 2014. Hlavním organizátorem akce L. Maloň, na organizaci a realizaci
akce se podíleli pracovníci OSV, úseku ředitele, VPO a OSP. Referáty přednesly
J. Klímová, M. Konířová, H. Kovářová.
Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství III. Celostátní odborný
seminář. Městská knihovna Přerov a Muzeum Komenského v Přerově. Přerov, Smetanova ulice,
19. 11. 2014. Za MKP aktivní účast M. Straková, podíl na přípravě a realizaci semináře, podíl
na redakci sborníku, přednesený a publikovaný referát. Pasivní účast J. Klímová.

Ostatní
Akcese a deakcese muzejních sbírek
a otázky související s touto činností.
Seminář. Muzeologická komise Asociace
muzeí a galerií ČR a Židovské muzeum
v Praze. Praha, Židovské muzeum, 20. 6.
2014. Účast L. Maloň.
Detektory kovů v archeologické praxi.
Seminář. Archeologický ústav Akademie
věd České republiky v Brně a v Praze.
Brno, AÚ AV, 18. 6. 2014. Účast Z. Schenk.
Detektory kovů v archeologii. Seminář.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.
Vysoké Mýto, Regionální muzeum, 12. 11.
Slovenští kolegové z Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave
2014. Schenk, Z.: Němčice nad Hanou.
se při své návštěvě přerovského muzea zapojili
10 let poté, referát.
do animačního programu v třídě z období Rakousko-Uherska.
Knihovny, knihovníci a čtenáři. Sympozium. Památník národního písemnictví a Městská knihovna v Praze. Praha, Památník národního
písemnictví, Městská knihovna, 17. a 18. 4. 2014. Účast M. Konířová.
Výzkum a obnova torzální architektury. 46. mezinárodní konference archeologie středověku
Archeologia Historica. Památkový úřad Slovenské republiky a Krajský památkový úřad Prešov.
KPÚ Prešov, 16. 9. – 19. 9. 2014. Schenk, Z. – Vrla, R.: Výzkum a záchrana torzální architektury na
jihovýchodní Moravě.
Od hliněné destičky k tabletu. Kultura psaní v dějinách. Mezioborová konference. Ústav
historických věd filozofické fakulty Univerzity Pardubice a Východočeské muzeum
v Pardubicích. Pardubice, Východočeské muzeum, 12. – 13. 11. 2014. Kovářová, H.: Vývoj školních
sešitů na příkladu sbírky přerovského muzea, referát.
Odborný
seminář
a
plenární
zasedání
Komise
regionální
historie
Moravy
a
Slezska
AMG.
Komise
regionální
historie
Moravy
a
Slezska
AMG
a Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně. Nový Jičín, Muzeum Novojičínska, 1. – 3. 10. 2014. Účast
J. Klímová a L. Maloň.
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Plenární zasedání Komise regionální
historie Moravy a Slezska AMG. Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zlín,
Muzeum jihovýchodní Moravy, 28. 5. 2014.
Účast J. Klímová.
Plenární zasedání Komise regionální
historie Moravy a Slezska AMG.
Vlastivědné muzeum v Olomouci. Olomouc, Vlastivědné muzeum, 8. 12. 2014.
Účast J. Klímová, H. Kovářová, L. Maloň.
Prezentace aplikace pro vkládání obrázků
do CES. Seminář. Pořadatelé Ministerstvo
Účastníci konference si prohlížejí školskou část výstavy
Za císaře pána a jeho rodinu.
kultury ČR a Metodické centrum pro IT
v muzejnictví. Brno, Moravské zemské
muzeum, 3. 6. 2014. Účast J. Klímová.
Prezentace kulturního dědictví online. Konference. Pořadatel Národní muzeum Praha. Praha,
Národní muzeum, 12. 11. 2014. Účast M. Konířová.
Seminář pro začátečníky v oboru muzejní fotografie. Seminář, Moravské zemské muzeum v Brně.
Brno, MZM, 27. 2. 2014. Účast L. Vyňuchal.
Trendy v muzejním knihovnictví. Seminář. Knihovní komise AMG. Nový Jičín, Muzeum
Novojičínska, 8. 4. 2014. Účast M. Konířová.
Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza
pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství. Mezinárodní
vědecká konference. Technická univerzita v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze. Zlín, Baťův institut a Baťova vila, 29. - 30. 5. 2014. Účast J. Klímová.

Publikační činnost
Samostatné publikace vydané muzeem
Klímová, J. – Lukeš, K. – Sehnálek, P.: Za císaře pána. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově,
2014, 55 s. ISBN 978-80-87190-27-2.
Maloň, L. (ed.): Škola a Velká válka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014, 182 s. ISBN
978-80-87190-31-9. (kolektivní monografie)
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství III. „Kouzlo kouzel.“ Sborník textů
z 3. ročníku odborného semináře pořádaného 19. 11. 2014 Městskou knihovnou v Přerově
a Muzeem Komenského v Přerově. Přerov, Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského
v Přerově, 2014, 89 s. ISBN 978-80-87190-30-2.
Publikační činnost odborných pracovníků
Drechsler, A.: Čermáková, Eva, Pravěk Valašska. In: Valašsko – vlastivědná revue (historie příroda - lidé - umění - události), roč. 33, 2014, č. 2 (listopad), s. 50-51. (recenze)
Drechsler, A.: Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova a leteckých bojů nad Přerovskem.
In: KROK, roč. 11, 2014, č. 3, s. 69–70.
Drechsler, A. – Schenk, Z.: Přinášíme reportáž o zkáze z nebe. In: Zpravodaj Muzea Komenského
v Přerově, leden–březen 2015, s. 2–5.
Drechsler, A. – Schön, J.: Zkáza z nebe nad Přerovem před 70 lety. In: Zpravodaj Muzea
Komenského v Přerově, říjen–prosinec 2014, s. 8–11.
Hlavačka, J. – Schenk, Z.: Havárie německého stíhacího letounu v Tučíně.
In: http://www.zakopy.cz/havarie-nemeckeho-stihaciho-letounu-v-tucine/. 18. 12. 2014.
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Hlavačka, J. – Schenk, Z.: Kdo dopadl do pole u Tučína? Schmidt nebo Winter? In: Přerovský
a hranický deník – Nové Přerovsko, 19. 12. 2014, s. 12.
Klímová, J.: Do klášterních škol na Šířavě chodili i jinověrci. In: Přerovský a hranický deník – Nové
Přerovsko, 21. 2. 2014, s. 13.
Klímová, J.: Historie přerovských škol v ojedinělé publikaci. In: KROK, roč. 11, 2014, č. 1, s. 57–58.
Klímová, J.: Jan Jirka – život s lehkou atletikou. In: KROK, roč. 11, 2014, č. 4, s. 63–65.
Klímová, J.: Loajalitu k císaři Františku Josefovi projevovaly i děti. In: Přerovský a hranický deník –
Nové Přerovsko, 13. 6. 2014, s. 12.
Klímová, J.: Přerovské školství v letech 1914–1918. In: Maloň, L. (ed.): Škola a Velká válka. Přerov,
Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 9–24.
Klímová, J.: Starosta Richard Kleiber: zajatec v Rusku i ředitel školy. In: Přerovský a hranický
deník – Nové Přerovsko, 4. 4. 2014, s. 12.
Klímová, J.: Velké strasti učitelů a žáků v době první světové války. In: Přerovský a hranický deník
– Nové Přerovsko, 3. 10. 2014, s. 12.
Klímová, J.: Změny ve školách během první světové války. In: Přerovský a hranický deník – Nové
Přerovsko, 19. 9. 2014, s. 13.
Konířová, M.: Přerovští učitelé jako tvůrci učebnic. In: Přerovský a hranický deník, 4. 3. 2014,
s. 8. Článek totožný s článkem Přerovští učitelé jako tvůrci mnoha učebnic. In: Přerovský
a hranický deník – Příloha ke kávě, 7. 3. 2014, s. 13.
Konířová, M.: Válečná cenzura: Nařizujeme, že nesmí se starých čítanek ve škole užívati.
Přerovský a hranický deník, 28. 5. 2014, s. 8. Článek totožný s článkem Závadné čítanky
prozkoumat, znělo za války. Přerovský a hranický deník – Příloha ke kávě, 30. 5. 2015, s. 13.
Konířová, M.: Změna vhodných textů v nevhodné. Cenzura učebnic a žákovských knihoven
českých obecných a měšťanských škol v době první světové války. In: Maloň, L. (ed.): Škola
a Velká válka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 144–151.
Konířová, M.: Školní knihy za první světové války: Od vhodných textů k nevhodným a zpět.
In: KOURA, P. (ed.) – FRANC, M. První světová válka: 100 let od vypuknutí válečného konfliktu,
který změnil svět. Příbram, Kovohutě Příbram nástupnická, 2014, s. 78–79. ISBN 978-80-260-7196-9.
[Monografické číslo seriálu: Xantypa, ISSN 1211-7587].
Kovářová, H.: Dětský svět a móda 20. století. In: KROK, roč. 11, 2014, č. 4, s. 69–70.
Kovářová, H.: František Slaměník založil v Přerově nejen muzeum. Přerovský a hranický deník –
Nové Přerovsko, 10. 10. 2014, s. 12.
Kovářová, H.: Je Komenského mapa Moravy z roku 1624? Přerovský a hranický deník – Nové
Přerovsko, 14. 11. 2014, s. 13.
Kovářová, H. – Mikulík, J. – Schenk, Z.: Objev reliktů bratrských budov v Přerově a historická
paměť města. In: Bulletin Unie Comenius, 2013-2014, č. 37–38.
Kovářová, H.: Oslavy Komenského narození a Den učitelů. Přerovský a hranický deník – Nové
Přerovsko, 21. 3. 2014, s. 13.
Kovářová, H.: Pracoviště dějin školství a komeniologie Muzea Komenského v Přerově v letech
2013 a 2014. In: Bulletin Unie Comenius, 2013-2014, č. 37–38.
Kovářová, H.: Tvůrci bratrského kancionálu pocházeli z Přerova a Drahotuš (Jan Blahoslav, Václav
Solín a Matěj Sabin Drahotušský). In: KROK, roč. 11, 2014, č. 4, s. 25–28.
Kovářová, H.: Velká válka a vesnické školy na příkladu Drahotušska. In: Maloň, L. (ed.): Škola
a Velká válka. Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 25–32.
Kovářová, H.: Z desítek charitativních válečných sbírek zůstaly dvě. Přerovský a hranický deník –
Nové Přerovsko, 27. 6. 2014, s. 8.
Krákorová Pajůrková, Š.: František Venclovský, první československý přemožitel kanálu
La Manche. In: KROK, roč. 11, 2014, č. 3, s. 3–6.
Krákorová Pajůrková, Š.: Muzeum vystavuje unikátní vyřezávaný Zbořilův betlém. In: Přerovský
a hranický deník – Nové Přerovsko, 28. 11. 2014, s. 8.
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Krákorová Pajůrková, Š.: Muzeum získalo Hlouškovu sbírku pohlednic. In: Zpravodaj Muzea
Komenského v Přerově, červenec–září 2014, s. 12.
Krákorová Pajůrková, Š.: Vánoce na zámku. In: Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, říjen –
prosinec 2014, s. 15.
Lukeš, K.: Výtvarné umění a umělecká řemesla druhé poloviny 19. století. In: Přerovský a hranický
deník, 7. 7. 2014, s. 8.
Lukeš, K.: Výtvarné umění a umělecká řemesla kubismu. In: Přerovský a hranický deník,
4. 8. 2014, s. 8.
Lukeš, K.: Výtvarné umění a umělecká řemesla secese. In: Přerovský a hranický deník, 21. 7. 2014,
s. 8.
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Mikulík, J. – Schenk, Z.: Archeologické objevy v Palackého ulici v Lipníku nad Bečvou.
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Schenk, Z.: Můj příběh hraček. In: Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, červenec–září 2014,
s. 7–8.
Schenk, Z.: Objev unikátního pokladu z doby bronzové v obci Hradčany na Přerovsku.
In: Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, leden–březen 2014, s. 10–11.
Schenk, Z.: Vzpomínka na dva americké letce (22. 8. 1944). 22. 8. 2014.
In: http://www.zakopy.cz/vzpominka-dva-americke-letce-22-8-1944/.
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a hranický deník – Příloha ke kávě, 7. 11. 2014, s. 13.
Nepublikované práce, scénáře výstav a nálezové zprávy z archeologických výzkumů
Maloň, L.: Muzejní noc Za císaře pána. Scénář akce.
Maloň, L.: Muzikanti, co děláte? Scénář k výstavě.
Maloň, L.: Za císaře pána a jeho rodinu – Přerov na prahu 1. světové války. Projekt akce.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Kojetín – Masarykovo náměstí, I. etapa. Potvrzení o provedení
archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Lipník nad Bečvou – obnova zámeckého parku. Nálezová zpráva
o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Lipník nad Bečvou – rekonstrukce ulic Losertova a Palackého, část I. –
ulice Losertova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu
MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Lipník nad Bečvou – zasíťování území pro výstavbu RD Lipník
nad Bečvou. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Lipník nad Bečvou – stavební úprava kanalizace v ulicích Palackého
a Losertova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Měrovice nad Hanou – revitalizace návsi, rekonstrukce kanalizace na
návsi a na místních komunikacích Pusty 1 a Pusty 2, rekonstrukce komunikací v ulicích Pusty.
Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Od lovců mamutů k cihle. Scénář výstavy KIS Přerov (spolupráce MKP
a SOkA Přerov, 2015).
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Osek nad Bečvou – Lipnická. Nálezová zpráva o provedení
archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
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Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – oprava silnice II/436 v ul. Hranická (Předmostí). Nálezová zpráva
o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – odbočení z veřejné kanalizace pro nemovitost čís. p. 376/2 v ulici
Palackého. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – oprava vodovodního řadu ul. 9. května. Nálezová zpráva
o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – oprava vodovodních řadů v ul. Komenského – úsek I (261 m od
ul. Škodovy po SPŠ), úsek II (88 m od MŠ po ul. Wurmovu), úsek III (před lékárnou Hygie).
Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – prodloužení sítě elektronických komunikací pro napojení
objektu Horní náměstí 1. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu
MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – přeložka vodovodu v areálu AVEZO Plus a. s., ul. Želátovská.
Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – rekonstrukce sítě elektronických komunikací na Horním náměstí
v Přerově. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – rekonstrukce sítě elektronických komunikací v ul. Máchova.
Potvrzení o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Přerov – Žerotínovo náměstí 1866/44 (parc. čís. 271, 273/1, 282/2, 283/45).
Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Realizace opatření KPÚ k. ú. Želatovice okr. Přerov. Nálezová zpráva
o provedení archeologického výzkumu – uloženo v archivu MKP.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Tovačov – rekonstrukce kmenové stoky C, ČS a výtlak. Potvrzení
o provedení archeologického výzkumu – uloženo ve spisovně OSV.
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Zvonice Dřevohostice. Nálezová zpráva o provedení předstihového
archeologického výzkumu před zamýšlenou stavbu – uloženo ve spisovně OSV.
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Prezentace
Příprava a realizace výstav a expozic
Drechsler, A.: Zkáza z nebe, 20. 11. 2014 – 15. 3. 2015, MKP, kurátor výstavy (spolu
se Z. Schenkem).
Klímová, J.: Koh-i-noor – víc než jen tužka, 25. 10. 2013 – 16. 3. 2014, MKP, kurátorka výstavy,
spolupráce s firmou Koh-i-noor Hardtmuth Trade.
Labyrint přerovských škol, 10. 2013 – 16. 3. 2014, MKP, kurátorka a autorka výstavy.
Za císaře pána a jeho rodinu – Za císaře, za vlast! Přerovské školství v letech Velké války, 7. 5. –
26. 10. 2014, MKP, kurátorka tematické části výstavy.
Konířová, M.: Dětský svět a móda 20. století, 5. 12. 2014 – 15. 3. 2015, MKP, podíl na přípravě
výstavy (zajištění části obrazového materiálu).
Za císaře pána a jeho rodinu – Za císaře, za vlast! Přerovské školství v letech Velké války, 7. 5. –
26. 10. 2014, MKP, podíl na přípravě výstavy (dodání textů o cenzuře školních knihoven, zajištění
části obrazového materiálu).
Kovářová, H.: Dětský svět a móda 20. století, 5. 12. 2014 – 15. 3. 2015, MKP, kurátorka výstavy,
většina exponátů zapůjčena soukromou sběratelkou Miloslavou Šormovou.
Jan Amos Komenský, 23. 5. 2014, Přerov, kostel Českobratrské církve evangelické, kurátorka
zapůjčené výstavy.
Kouzlo starých map, 20. 2. – 27. 4. 2014, Vlastivědné muzeum Olomouc, podíl na výstavě (dodání
textů a sbírkových předmětů a jejich reprodukcí).
Památník Komenského, úprava expozice MKP, autorka návrhu úpravy.
Písmo na papíře otištěné a v kameni tesané, 26. 11. 2013 – 30. 9. 2014, Muzeum Novojičínska,
Památník J. A. Komenského Fulnek, kurátorka putovní výstavy.
Silesia Picta, 12. 12. 2014 – 1. 3. 2015, MKP, kurátorka putovní výstavy zapůjčené z Vědecké
knihovny Olomouc.
Ve šlépějích dědečka Komenského. Vzdělaný muž s barokní parukou Daniel Arnošt Jablonský, 10.
12. 2013 – 30. 3. 2014, MKP, kurátorka výstavy zapůjčené Národním pedagogickým muzeem
a knihovnou J. A. Komenského v Praze.
Za císaře pána a jeho rodinu – Za císaře, za vlast! Přerovské školství v letech Velké války, 7. 5. –
26. 10. 2014, MKP, podíl na přípravě výstavy (zajištění části obrazového materiálu a archiválií).
Krákorová Pajůrková, Š.: Vánoce na zámku, 2. 12. 2014 – 4. 1. 2015, MKP, kurátorka výstavy
(spolu s H. Holáskovou).
Lukeš, K.: Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění
a řemesla v letech 1900–1914, 7. 5. – 26. 10. 2014, MKP, kurátor výstavy.
Maloň, L.: Muzikanti, co děláte, 30. 5. – 7. 9. 2014, MKP, kurátor výstavy.
Nad Betlémem vyšla hvězda, 29. 11. 2013 – 5. 1. 2014, MKP, kurátor výstavy.
Stříbro chudých. Cínové předměty ze sbírek Muzea Komenského v Přerově,
10. 12. 2013 – 16. 3. 2014, MKP, kurátor a autor výstavy.
Za císaře pána a jeho rodinu – Přerov na prahu 1. světové války, 7. 5. – 26. 10. 2014, MKP, komisař
výstavního projektu.
Mikulík, J.: Přerov – příběh staré cesty, 17. 12. 2013 – 28. 3. 2014, Výstavní síň Pasáž, spoluautor
výstavy, kterou pořádaly Kulturní a informační služby města Přerova.
Sehnálek, P.: Za císaře pána a jeho rodinu – Srdečné pozdravy z c. k. Přerova,
7. 5. – 26. 10. 2014, kurátor tematické části výstavy.
Za císaře pána a jeho rodinu – Do bouřného času. Počátek 1. světové války na Přerovsku, 7. 5. –
26. 10. 2014, kurátor tematické části výstavy.
Schenk, Z.: Detektory v archeologii, 11. 2. – 1. 6. 2014, MKP, kurátor vypůjčené výstavy
(Vlastivědné muzeum Šumperk).
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Přerov – příběh staré cesty, 17. 12. 2013 – 28. 3. 2014, Výstavní síň Pasáž, spoluautor výstavy,
kterou pořádaly Kulturní a informační služby města Přerova.
Zkáza z nebe, 20. 11. 2014 – 15. 3. 2015, MKP, kurátor výstavy (spolu s A. Drechslerem).
Vyňuchal, L.: Staré časy „datlovací“, 22. 11. 2013 – 16. 3. 2014, MKP, kurátor a autor výstavy.
Příprava kulturně výchovných akcí (přednášky, noční prohlídky apod.)
Drechsler, A.: Archeologické památky
Přerova a Předmostí, 14. 11. 2014,
Předmostí, MKP, exkurze pro Univerzitu
3. věku při UP Olomouc.
Doklady
prehistorického
umění
v pravěku Přerovska, 31. 10. 2014, MKP,
přednáška
pro studenty
Gymnázia
Hranice.
Vzpomínka
na
spojenecké
letce.
K
70.
výročí
leteckých
bojů
nad Přerovskem, 27. 11. 2014, MKP,
přednáška (společně s A. Košťálkem
a J. Schönem).
Během muzejní noci návštěvníci rovněž poznávali plodiny,
Klímová, J.: Činnost a zázemí pracoviště
které se hojně využívaly za 1. světové války.
dějin školství MKP, 27. 11. 2014, MKP,
exkurze pro pracovníky bratislavského Múzea školstva a pedagogiky.
Folklorní festival V zámku a podzámčí, 13. – 14. 6. 2014, Přerov, Horní náměstí, podíl na vedení
akce.
Komentovaná prohlídka výstavy Labyrint přerovských škol, 19. 1. 2014, MKP.
Komentovaná prohlídka výstavy Labyrint přerovských škol, 15. 2. 2014, MKP.
Komentovaná prohlídka výstavy Labyrint přerovských škol, 16. 3. 2014, MKP.
Komentovaná prohlídka výstavy Za císaře pána a jeho rodinu, 13. 5. 2014, MKP.
Obecné a měšťanské školy v Přerově, 4. 2. 2014, MKP, přednáška.
Přerovské školství po roce 1945, 13. 2. 2014, MKP, přednáška.
Přerovské školství v letech Velké války, 14. 5. 2014, MKP, přednáška na konferenci Škola a Velká
válka.
Přerovské školství v letech Velké války a osudy gymnázia do roku 1918, 9. 10. 2014, Přerov,
Gymnázium J. Škody, přednáška pro studenty gymnázia.
Soutěž Labyrint přerovských škol – vědomostní test, 1. 2. – 9. 3. 2014, MKP.
Strasti přerovských škol v letech Velké války, 7. 10. 2014, MKP, přednáška
Konference Škola a Velká válka, 13. – 14. 5. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci akce,
příspěvek na konferenci a kapitola v kolektivní monografii ke konferenci.
Muzejní noc Za císaře pána a jeho rodinu, 6. 6. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci a realizaci
akce.
Přednáškový cyklus k výstavě Labyrint přerovských škol (celkem 4 přednášky), organizace
přednášek.
Vyznáte se v přerovských školách?, leden až březen 2014, soutěž v Přerovských listech.
Konířová, M.: Činnost a zázemí pracoviště dějin školství MKP, 27. 11. 2014, MKP, exkurze pro
pracovníky bratislavského Múzea školstva a pedagogiky.
Jak se psalo i nepsalo o Velké válce, 8. 10. 2014, Přerov, Městská knihovna, přednáška
pro Městskou knihovnu Přerov (společně s J. Rankovou a M. Strakovou).
Konference Škola a Velká válka, 13. – 14. 5. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci akce,
příspěvek na konferenci a kapitola v kolektivní monografii ke konferenci.
Změna vhodných textů v nevhodné. Vyřazování knih a učebnic obecných škol za první světové
války, 13. 5. 2014, MKP, přednáška na konferenci Škola a Velká válka.
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Interaktivní přednáška Petra Sehnálka ve spolupráci s Jednotou
Československé obce legionářské „Jana Gayera“ v rámci projektu
Za císaře a jeho rodinu – Přerov na prahu 1. světové války

Kovářová, H.: Činnost a zázemí
pracoviště dějin školství MKP, 27. 11.
2014, MKP, exkurze pro pracovníky
bratislavského
Múzea
školstva
a pedagogiky.
Diktandovka, Schreibheft a písanka –
školní sešity ze sbírek Muzea
Komenského v Přerově, 13. 11. 2014,
Východočeské muzeum Pardubice,
přednáška na konferenci VMP.
František Slaměník, 5. 10. 2014, Přerov,
Městský hřbitov, přednáška na vzpomínkovém aktu statutárního města
Přerova.
Komentovaná prohlídka školských
expozic MKP a komeniologické
pracovny pro potomky F. Slaměníka,

5. 10. 2014, MKP.
Konference Škola a Velká válka, 13. – 14. 5. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci akce,
příspěvek na konferenci a kapitola v kolektivní monografii ke konferenci.
Mapa Moravy v prvních nizozemských atlasech světa, 5. 3. 2014, Vlastivědné muzeum Olomouc,
přednáška pro VMO v rámci výstavy Kouzlo starých map.
Velká válka a vesnické školy na příkladu Drahotušska, 14. 5. 2014, MKP, přednáška na konferenci
Škola a Velká válka.
Krákorová Pajůrková, Š.: Proměny města Přerova na přelomu 19. a 20. století, 26. 3. 2014, Přerov,
sokolovna, přednáška pro Sokol Přerov.
Proměny města Přerova na přelomu 19. a 20. století, 7. 10. 2014, Přerov, Domov pro seniory,
přednáška pro seniory.
Přerov na starých pohlednicích. Pohlednice – moderní komunikační prostředek počátku 20.
století, 23. 9. 2014, MKP, přednáška.
Přerov na starých pohlednicích. Pohlednice – moderní komunikační prostředek počátku 20.
století, 10. 11. 2014, Přerov, Sonus, přednáška pro Sonus.
Přerov, jak ho možná neznáte. Proměny města Přerova na přelomu 19. a 20. století, 27. 3. 2014,
MKP, přednáška.
Lukeš, K.: Muzejní noc Za císaře pána a jeho rodinu, 6. 6. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci a
realizaci akce.
Organizace uměleckohistorických přednášek (v roce 2014 celkem 9).
Umění doby historismu, 29. 5. 2014, MKP, přednáška.
Umění doby secese, 18. 9. 2014, MKP, přednáška.
Umění kubismu, 16. 10. 2014, MKP, přednáška.
Za památkami Znojma, 19. 6. 2014, Znojmo, umělecko-historický zájezd.
Zlín, 11. 9. 2014, Zlín, uměleckohistorický zájezd.
Maloň, L.: Činnost a zázemí pracoviště dějin školství MKP, MKP, exkurze pro pracovníky
bratislavského Múzea školstva a pedagogiky, 27. 11. 2014. Folklorní festival V zámku
a podzámčí, 13. – 14. 6. 2014, Přerov, Horní náměstí, organizace, vedení a realizace akce ředitel
festivalu.
Konference Škola a Velká válka, 13. – 14. 5. 2014, Přerov, MKP, hlavní organizátor a moderátor
akce, editor kolektivní monografie ke konferenci.
Muzejní noc Za císaře pána a jeho rodinu, 6. 6. 2014, Přerov, MKP, hlavní organizátor akce, podíl
na realizaci akce.
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Slavnostní
vyhlášení
výsledků
výtvarné soutěže a vernisáž Muzikanti,
co děláte?, 29. 5. 2014, MKP,
organizace akce, herecká účast.
Stříbro chudých, 30. 1. 2014, MKP,
přednáška.
Velká válka a Lipník nad Bečvou,
9. 10. 2014, Městská knihovna Lipník
n. B., přednáška pro MěK Lipník n. B.
Velká válka a Radvanice, 25. 10. 2014,
Radvanice, Obecní úřad, přednáška
pro občany Radvanic.
Učňovské školství v Přerově, 4. 3. 2014,
MKP.
Folklorní festival V zámku a podzámčí do Přerova opět přilákal
Mikulík, J.: Exkurze pro účastníky
mnoho zajímavých folklorních souborů.
mezinárodní konference Archeologický výzkum krajiny a ICT, 16. 10. 2014, Helfštýn, Hlinsko, exkurze pro účastníky konference
pořádané Slezskou univerzitou v Opavě (společně se Z. Schenkem).
Ranková, J.: Jak se psalo i nepsalo o Velké válce, 8. 10. 2014, Přerov, Městská knihovna,
přednáška pro Městskou knihovnu Přerov (společně s M. Konířovou, M. Strakovou).
Konference Škola a Velká válka, 13. – 14. 5. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci akce.
Sehnálek, P.: Město na prahu nové doby. Přerov 1895–1914, 20. 5. 2014, MKP, přednáška.
Zábavný pozdrav Přerova. Volný čas v dobách předválečných, 3. 6. 2014, MKP, přednáška.
Muzejní noc Za císaře pána a jeho rodinu, 6. 6. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci a realizaci
akce.
Naši předkové na frontách 1. světové války, 21. 10. 2014, MKP, přednáška.
Po stopách c. k. Přerova, 7. 9. 2014, Přerov, centrum, komentované prohlídky města v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví.
Přednáškový cyklus k výstavnímu projektu Za císaře a jeho rodinu – Přerov na prahu 1. světové
války (celkem 7 přednášek), organizace přednášek.
Schenk, Z.: Exkurze pro účastníky mezinárodní konference Archeologický výzkum krajiny a ICT,
16. 10. 2014, Helfštýn, Hlinsko, exkurze pro účastníky konference pořádané Slezskou univerzitou
v Opavě (společně se Z. Schenkem).
Straková, M.: Jak se psalo i nepsalo o Velké válce, 8. 10. 2014, Přerov, Městská knihovna,
přednáška pro Městskou knihovnu Přerov (společně s M. Konířovou a J. Rankovou).
Konference Škola a Velká válka, 13. – 14. 5. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci akce.
Kouzlo doby viktoriánské, 24. 4. 2014, MKP, přednáška.
Ohlédnutí za jednou legendou – čarodějové, čarodějky a školní romány, 19. 11. 2014, Přerov,
Městská knihovna, přednáška v rámci semináře MěK.
Vyňuchal, L.: Alsasko – krajina hradů, 11. 12. 2014, MKP, přednáška.
Činnost a zázemí pracoviště dějin školství MKP, 27. 11. 2014, MKP, exkurze pro pracovníky
bratislavského Múzea školstva a pedagogiky.
Hrady a panská sídla Alsaska, 10. 11. 2014, Lipník n. B., Kulturní dům ECHO, přednáška pro
Středisko volného času Lipník n. B.
Konference Škola a Velká válka, 13. – 14. 5. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci akce.
Muzejní noc Za císaře pána a jeho rodinu, 6. 6. 2014, Přerov, MKP, podíl na organizaci a realizaci
akce.
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Výpůjčky a zápůjčky

Škola před 100 lety – zápůjčka kurátora Lubomíra Vyňuchala
pro Základní školu a mateřskou školu v Oseku nad Bečvou.

V roce 2014 bylo realizováno 26
zápůjček o celkovém počtu 1 617
evidenčních
čísel
(1 738
ks)
sbírkových předmětů a 22 výpůjček
o celkovém počtu 9 096 evidenčních
čísel (9 096 ks) sbírkových předmětů. Byla realizována i placená
výpůjčka (pronájem) předmětů (348
ks).
Drechsler, A.: Expozice Archeologie.
Expozice MKP. Vlastivědné muzeum
v Olomouci. Dlouhodobá výpůjčka.
Expozice Historie městyse Tištín.
Městys Tištín. Dlouhodobá zápůjčka.
Studijní doplnění Archeologické
podsbírky MKP. Vlastivědné muze-

um v Olomouci. Dlouhodobá výpůjčka.
Studijní zápůjčka. Archaia Olomouc. Zapůjčení sbírkových předmětů ze studijních důvodů, 27. 1.
2014 – 30. 6. 2014.
Studijní zápůjčka. Archaia Olomouc. Zapůjčení sbírkových předmětů ze studijních důvodů, 10. 12.
2014 – 30. 2. 2015.
Studijní zápůjčka. Archeologické centrum Olomouc. Zapůjčení sbírkových předmětů
ze studijních důvodů, 30. 8. 2014 – 28. 2. 2015.
Velká Morava a počátky křesťanství. Moravské zemské muzeum. Zapůjčení sbírkových předmětů
na výstavu, 1. 10. 2014 – 10. 9. 2015
Zkáza z nebe. Výstava MKP. Soukromí sběratelé L. Caletka, J. Černošek, A. Košťálek, P. Krejčí, P.
Peška, J. Schön, L. Svoboda, J. Vojzola. Vypůjčení předmětů ze soukromých sbírek, listopad 2014
– březen 2015.
Klímová, J.: Digitalizace sbírkového předmětu. PhDr. Pavel Pospěch. Zapůjčení sbírkového
předmětu za účelem digitalizace pro připravovanou expozici firmy A. W. Loštice, 25. 4. – 28. 4.
2014.
Expozice prvorepublikové školy. Muzeum Slezský venkov Holasovice. Zapůjčení sbírkových
předmětů, 12. 4. – 10. 12. 2014.
Koh-i-noor – víc než jen tužka. Výstava MKP. Koh-i-noor Hardtmuth Trade a. s., Pelhřimov a Martin
Zmeškal, Přerov. Vypůjčení předmětů, 25. 10. 2013 – 16. 3. 2014.
Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí. Městské muzeum a galerie Břeclav. Zapůjčení
sbírkových předmětů, 6. 2. – 26. 4. 2014.
Škola před 100 lety. ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou. Zapůjčení sbírkových předmětů, 11. – 15. 9. 2014.
Uč se dítě moudrým býti. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Zapůjčení sbírkových předmětů, 7. 2. –
17. 3. 2013.
V zákopech a v zázemí. Velká válka 1914–1918 v Evropě i na Zlínsku. Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Zapůjčení sbírkových předmětů, 18. 9. – 23. 11. 2014.
Konířová, M.: Expozice prvorepublikové školy. Muzeum Slezský venkov Holasovice. Zapůjčení
sbírkových předmětů, 12. 4. – 10. 12. 2014.
Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí. Městské muzeum a galerie Břeclav. Zapůjčení
sbírkových předmětů, 6. 2. – 26. 4. 2014.
V zákopech a v zázemí. Velká válka 1914–1918 v Evropě i na Zlínsku. Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Zapůjčení sbírkových předmětů, 18. 9. – 23. 11. 2014.
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Kovářová, H.: Dětský svět a móda 20. století. Výstava MKP. Soukromá sběratelka Miloslava
Šormová, Roztoky u Prahy. Pronájem, 21. 10. 2014 – 30. 4. 2015.
Dětský svět a móda 20. století. Výstava MKP. MŠ Přerov, Dvořákova 23, 3. 12. 2014 – 30. 3. 2015.
Kouzlo starých map. Vlastivědné muzeum Olomouc. Zapůjčení sbírkových předmětů, 20. 2. – 27.
4. 2014.
Silesia Picta. Výstava MKP. Vědecká knihovna Olomouc. Vypůjčení předmětů, 8. 12. 2014 – 14. 3.
2015.
Krákorová Pajůrková, Š.: Pavel Novák – Jsi tu stále. Galerie města Přerova, Kulturní a informační
služby města Přerova. Zapůjčení sbírkových předmětů, 3. 3. – 6. 5. 2014.
„…táži se Vás, berete si dobrovolně…" Obec Osek nad Bečvou. Zapůjčení sbírkových předmětů,
11. – 16. 9. 2014.
Lukeš, K.: Expozice na zámku v Tovačově. Město Tovačov. Dlouhodobá zápůjčka.
Expozice etnografie. Vlastivědné muzeum Olomouc. Dlouhodobá zápůjčka.
Slavnostní zámecká síň a předsálí. Statutární město Přerov. Dlouhodobá zápůjčka.
Busta básníka Aleše Balcárka. Obec Šumvald. Zapůjčení sbírkového předmětu pro zhotovení jeho
kopie, 5. 3. – 14. 10. 2014.
Obraz J. A. Komenského (J. Čermák). Expozice MKP. Národní galerie v Praze. Vypůjčení
sbírkového předmětu do připravované expozice, dlouhodobá výpůjčka.
Sádrový model pomníku J. A. Komenského. Národní galerie v Praze. Zapůjčení sbírkového
předmětu k výstavním účelům, 1. 9. 2014 – 1. 9. 2015.
„…táži se Vás, berete si dobrovolně…" Obec Osek nad Bečvou. Zapůjčení sbírkových předmětů,
11. – 16. 9. 2014.
Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění a řemesla
v letech 1900–1914. Výstava MKP. Vlastivědné muzeum Olomouc. Vypůjčení sbírkových
předmětů, květen – říjen 2014.
Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění a řemesla
v letech 1900–1914. Výstava MKP. Galerie Kubista Praha. Vypůjčení předmětů, květen – říjen
2014.
Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění a řemesla
v letech 1900–1914. Výstava MKP. Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vypůjčení sbírkových
předmětů, květen – říjen 2014.
Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění a řemesla
v letech 1900–1914. Výstava MKP. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Vypůjčení
sbírkových předmětů, květen – říjen 2014.
Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění a řemesla
v letech 1900–1914. Výstava MKP. Muzeum umění Olomouc. Vypůjčení sbírkových předmětů,
květen – říjen 2014.
Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění a řemesla
v letech 1900–1914. Výstava MKP. Moravská galerie v Brně. Vypůjčení sbírkových předmětů,
květen – říjen 2014.
Za císaře pána a jeho rodinu – Ze všedního dne do uměleckých představ. Umění a řemesla
v letech 1900–1914. Výstava MKP. Karel Lukeš, Korytná. Vypůjčení předmětů soukromého
sběratele, květen – říjen 2014.
Sehnálek, P.: Expozice Historické kočáry a lucerny. Muzeum historických kočárů Čechy pod
Kosířem. Dlouhodobá zápůjčka.
Expozice Hranicko v odbojích 1914–1989. Hranice, Vojenský útvar č. 1535. Dlouhodobá zápůjčka.
Expozice Památník životické tragédie. Muzeum Těšínska Český Těšín. Dlouhodobá zápůjčka.
Expozice na zámku v Tovačově. Město Tovačov. Dlouhodobá zápůjčka.
Německý Brod a Velká válka 1914-1918. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Zapůjčení sbírkového
předmětu, 14. 3. – 20. 5. 2014.
Slezsko, expozice. Slezské zemské muzeum Opava. Dlouhodobá zápůjčka.
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Schenk, Z.: Zkáza z nebe. Výstava MKP. Soukromí sběratelé J. Hlavačka, P. Jusko. Vypůjčení
předmětů ze soukromých sbírek, listopad 2014 – březen 2015.
Vyňuchal, L.: Expozice Obecná škola. Kozlovice u Frýdku-Místku, areál Fojtství a Obecná škola.
Dlouhodobá zápůjčka.
Expozice Odkaz J. A. Komenského. Pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.
Dlouhodobá zápůjčka.
Expozice prvorepublikové školy. Muzeum Slezský venkov Holasovice. Zapůjčení sbírkových
předmětů, 12. 4. – 10. 12. 2014.
Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí. Městské muzeum a galerie Břeclav. Zapůjčení
sbírkových předmětů, 6. 2. – 26. 4. 2014.
Škola před 100 lety. ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou. Zapůjčení sbírkových předmětů, 11. – 15. 9. 2014.
V zákopech a v zázemí. Velká válka 1914–1918 v Evropě i na Zlínsku. Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Zapůjčení sbírkových předmětů, 18. 9. – 23. 11. 2014.

Spolupráce s jinými institucemi
Archeologické centrum Olomouc, zapojení do Projektu preventivní archeologie územní
koordinátor pro okres Přerov Mgr. Zdeněk Schenk.
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, dohoda o vzájemné odborné
a kulturní spolupráci, vzájemném informování a výměně publikací, udržování odborných
kontaktů a výměně zkušeností. Koordinátor spolupráce za muzeum Mgr. Zdeněk Schenk.
Cukrle Přerov, o. s., spolupráce na pořádání 6. ročníku přerovského masopustu.
Československá obec legionářská, spolupráce na výstavním projektu Za císaře pána a jeho
rodinu. P. Sehnálek.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově, zapůjčení výstavy na Noc kostelů.
H. Kovářová.
Folklorní soubor Haná Přerov, spolupráce na 8. ročníku Folklorního festivalu V zámku
a podzámčí, 12. a 13. června 2014. J. Klímová, L. Maloň.
Galerie Kubista Praha, vypůjčení předmětů na výstavu. K. Lukeš.
Galerie výtvarného umění v Ostravě, vypůjčení sbírkových předmětů na výstavu. K. Lukeš.
Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, přednáška pro historický seminář. J. Klímová.
Koh-i-noor Hardtmuth Trade a. s., Pelhřimov, spolupráce na výstavě. J. Klímová.
Kulturní a informační služby města Přerova, spolupráce na realizaci výstav, zapůjčování
sbírkových předmětů. Š. Krákorová Pajůrková, J. Mikulík, Z. Schenk.
Město Tovačov, zapůjčení předmětů do expozic v prostorách tovačovského zámku.
Městská knihovna Přerov, spolupráce na realizaci semináře a na vydání sborníku. M. Straková.
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, spolupráce na realizaci přednášky. L. Maloň
Městské muzeum a galerie Břeclav, spolupráce na přípravě výstavy, zapůjčení sbírkových
předmětů. J. Klímová, M. Konířová, L. Vyňuchal.
Městské muzeum Ústí nad Orlicí, spolupráce na výstavě. L. Maloň.
Městys Tištín, spolupráce na přípravě a realizaci expozice městyse. A. Drechsler.
Moravská galerie v Brně, vypůjčení sbírkových předmětů. K. Lukeš.
Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, konzultace a výměna zkušeností s CES při návštěvě vedení
muzea 22. 1. 2014. J. Klímová.
Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem, spolupráce při zapůjčování předmětů
do expozice. L. Maloň.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, spolupráce na výstavě, zapůjčení sbírkových předmětů.
J. Klímová, M. Konířová, L. Vyňuchal.
Muzeum Novojičínska, Památník J. A. Komenského ve Fulneku. Zapůjčení výstavy. H. Kovářová.
Muzeum regionu Valašsko, spolupráce na činnosti poradního sboru. A. Drechsler.
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Muzeum Slezský venkov, o. s., Holasovice,
zápůjčka do expozice obecné školy z doby
1. republiky, konzultace k získávání předmětů,
předání multiplicitních školních obrazů.
J. Klímová, M. Konířová, L. Vyňuchal.
Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislavě,
exkurze pro pracovníky MŠP. J. Klímová,
M. Konířová, H. Kovářová, L. Maloň, L. Vyňuchal.
Muzeum Těšínska Český Těšín, zapůjčení
sbírkových předmětů do expozice. P. Sehnálek.
Muzeum
umění
Olomouci,
vypůjčení
sbírkových předmětů. K. Lukeš.
Vernisáže výstavy Za císaře pána a jeho rodinu
se zúčastnily nejen Sokolové, ale také dobové postavy,
Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
včetně okresního hejtmana.
vypůjčení sbírkových předmětů na výstavu.
K. Lukeš.
Národní ústav lidové kultury Strážnice, konzultace na připravované publikaci. K. Lukeš.
Obec Osek nad Bečvou, spolupráce na výstavě, zapůjčení sbírkových předmětů. Š. Krákorová
Pajůrková, K. Lukeš, L. Maloň.
Obec Radslavice, příprava a realizace vzpomínkového aktu u zrekonstruovaného hrobu
F. Slaměníka. H. Kovářová.
Pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha, spolupráce na zapůjčení předmětů do
expozice. L. Vyňuchal.
Slezské zemské muzeum Opava, spolupráce při zapůjčování předmětů do expozice. P. Sehnálek.
Slezský venkov, o. s., Muzeum Holasovice, konzultace a spolupráce na rozšíření expozice obecná
škola 1. republiky. J. Klímová, M. Konířová, L. Vyňuchal.
Státní okresní archiv Přerov, spolupráce na přípravě výstavního projektu a přednáškového cyklu.
J. Klímová, P. Sehnálek.
Statutární město Přerov, zapůjčení sbírkových předmětů do Slavnostní zámecké síně a předsálí
přerovského zámku, příprava a realizace vzpomínkového aktu u zrekonstruovaného hrobu
F. Slaměníka. H. Kovářová, K. Lukeš.
Svaz letců ČR, pobočka Přerov, spolupráce na výstavě Zkáza z nebe. A. Drechsler, Z. Schenk.
Šmíra Print Ostrava, spolupráce na realizaci expozice školní třídy. L. Vyňuchal.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra
pedagogiky a psychologie: doplnění knižního fondu z produkce MKP. J. Klímová.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky, spolupráce
na přípravě výstavy a přednášek Kouzlo starých map. H. Kovářová.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Přerov, spolupráce na akvizicích. Š. Krákorová
Pajůrková, K. Lukeš.
Vlastivědné muzeum v Olomouci, zapůjčování a vypůjčování sbírkových předmětů. A. Drechsler,
K. Lukeš.
Vojenský útvar 1535 Hranice, podíl na expozici Hranicko v odbojích 1914 – 1989. P. Sehnálek.
Základní a mateřská škola Osek nad Bečvou, spolupráce na výstavě, zapůjčení sbírkových
předmětů. J. Klímová, L. Vyňuchal.

Spolupráce s médii
Spolupráce s Televizí Přerov, Českou televizí, TV Morava, Českým rozhlasem (Olomouc), ČTK,
zpravodajskými servery Aktuálně.cz a Přerovsko.eu, rozhovory, články a podklady k článkům
v Přerovském deníku, Přerovských listech, 5plus2, MF DNES, Právu a časopise Xantypa.
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Ostatní činnost
Posudky
Drechsler, A.: Recenzní posudek článku Lukáš Hlubek: Pravěké a raně středověké osídlení
na katastru obce Senice na Hané (okr. Olomouc) pro Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
(ISSN 1212-1134), 2014.
Členství v komisích
Certifikační komise Haná regionální produkt. L. Maloň.
Komise knihovníků při Asociaci muzeí a galerií. M. Konířová.
Komise pro tradiční lidovou kulturu. K. Lukeš.
Komise regionální historie Moravy a Slezska při Asociaci muzeí a galerií. J. Klímová (členka
výboru), H. Kovářová, L. Maloň, P. Sehnálek.
Kontrolní komise Unie Comenius. H. Kovářová.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Komenského v Přerově. J. Klímová.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea regionu Valašsko. A. Drechsler.
Pracovní skupina Statutárního města Přerov pro přípravu konečného řešení prezentace
archeologických nálezů v předpolí Tyršova mostu. J. Mikulík, Z. Schenk.
Pracovní skupina Statutárního města Přerov v rámci projektu Svět lovců mamutů v Předmostí –
Mamutov. A. Drechsler, Z. Schenk, J. Mikulík.
Redakční rada časopisu KROK. L. Maloň.
Redakční rada Přerovských listů. Š. Krákorová Pajůrková.
Redakční rada publikace Poklady muzeí Olomouckého kraje. L. Maloň
Středomoravská archeologická komise v Olomouci. A. Drechsler.
Studium
Dějiny umění, Univerzita Palackého v Olomouci, doktorský studijní program. K. Lukeš.
Informační studia a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, navazující
magisterské studium (dokončeno). M. Konířová.
Muzeologie, Masarykova univerzita v Brně, magisterský studijní program. J. Mikulík.
Muzeologie, Masarykova univerzita v Brně, magisterský studijní program. P. Sehnálek.
Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brně, doktorský
studijní program. Z. Schenk.
Výuka
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, seminář Veřejná
prezentace přednáškou. Z. Schenk.
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, seminář
Znalectví hmotné kultury doby kamenné. Z. Schenk.
Služby badatelům
V roce 2014 bylo založeno 32 badatelských listů, proběhlo 96 badatelských návštěv, během
kterých bylo presenčně zapůjčeno 2 347 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Bylo
zodpovězeno 247 badatelských dotazů, zpracováno 60 rešerší. Knihovny navštívilo 37 uživatelů,
realizováno bylo 394 výpůjček.
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7 ORNIS – Ornitologická stanice Muzea Komenského
Souhrnné hodnocení činnosti ORNIS
Pro činnost ORNIS byly přelomovými
událostmi roku 2014 dvě akce – výstavba
voliér pro Záchrannou stanici a nákup
výjimečné
sbírky
dermoplastických
preparátů ptáků od pana Pavla Matušky
z Jaroměře. Naprosto nebývalý boom
zaznamenala i mykologická poradna díky
výjimečné houbařské sezoně. Ve velkém
výstavním sále proběhla úspěšná výstava
Atlas ptáků neobyčejných. Záchranná
stanice zaznamenala znovu nejvyšší počet
přijatých živočichů, stále častěji se na nás
obracejí lidé i instituce z širokého okolí
a celého kraje.
Na ORNIS se i v roce 2014 uskutečnila řada akcí jak v areálu stanice (za všechny jmenujme již
tradiční Zahradní slavnost, Evropskou noc pro netopýry a Vánoční strom pro ptactvo),
tak i exkurzí a vycházek do přírody. Velký úspěch zaslouženě sklízely výukové programy. Nadále
výrazně stoupl počet dotazů zodpovězených v rámci ekoporadny a mykologické poradny, poprvé
dosáhl téměř 2 000 (!) dotazů (zcela jistě na tom měla svůj podíl zmíněná vydařená houbařská
sezóna).
Z hlediska finančního šlo také o úspěšný rok – významně narostly zisky z výukových programů,
podařilo se získat i příspěvky z grantového programu města Přerova na výstavu a na podporu
aktivit v oblasti EVVO, nemalá částka byla získána také díky vstupu Záchranné stanice do
Národní sítě záchranných stanic pod ČSOP.
Nákup zmíněné sbírky byl umožněn především dotacemi z Ministerstva kultury ČR
a Olomouckého kraje. Naprosto ojedinělá byla i odborná publikační činnost, včetně článků
publikovaných v mezinárodních vědeckých periodikách. Na tomto poli zúročuje svou celoživotní
práci dlouholetý vedoucí ORNIS, RNDr. J. Sitko. Ornitologové pokračovali v monitoringu ptáků na
vybraných lokalitách včetně účasti na celostátních programech založených na kroužkování
ptáků. V roce 2014 bylo také zahájeno mapování hnízdního rozšíření ptáků jak v rámci Česka,
tak i celé Evropy.

Hodnocení jednotlivých pracovišť
Záchranná stanice (dále ZS) v průběhu roku 2014 úspěšně dokončila projekt stavby voliér pro
trvale handicapované ptactvo v rámci postupného budování Ptačí zahrady Františka Gintera.
Stavba byla financována z Operačního programu Životní prostředí. Provoz voliér byl slavnostně
zahájen v létě při tradiční Zahradní slavnosti. Voliéry jsou v plném provozu a obsazené, zvířata
zde umístěná jsou využívána v programech environmentální výchovy. Náklady na pořádání
Zahradní slavnosti i celoroční provoz a poskytované služby ZS byly v roce 2014 spolufinancovány
Statutárním městem Přerovem.
Do ZS bylo přijato celkem 248 živočichů, což je zatím nejvyšší počet přijatých zvířat za dobu
existence stanice. Z tohoto počtu se podařilo 68 zvířat úspěšně vypustit do volné přírody,
42 zvířat předat dalším odborníkům k dochování a přípravě na vypuštění (zde se jednalo
především o netopýry a mladé dravce). Na velkém počtu těchto zvířat se promítá ojedinělý
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příjem velkého počtu nalezených živých
jednodenních kuřat (25), která byla
po ošetření předána chovateli.
Již tradičně jsou nejčastěji do ZS přijímána
mláďata ježků – letos převažoval ježek
západní – celkem 35 jedinců, ježek
východní – 2 jedinci. Ježci bývají přijímáni
po celý rok z nejrůznějších důvodů. Častá
jsou poranění psem, napadení parazity,
poranění zemědělskou technikou. Největší
nápor je však zaznamenáván od konce
podzimu, kdy jsou přijímáni pozdní mláďata
ježků s nedostatečnou váhou. V současné
Jedním z nejhorších typů poranění u ptáků přijímaných
době jich v zimovišti ZS setrvává třináct.
na záchrannou stanici je úraz způsobený elektrickým
Zpravidla se podaří je všechny úspěšně
proudem – poštolka obecná po dosednutí na vedení 22 kV.
vypouštět v příštím roce na jaře.
V roce 2014 ZS přijala 31 jedinců netopýrů různých druhů, nejčastěji se objevuje netopýr rezavý
a netopýr pestrý – u tohoto druhu lze sledovat stoupající tendenci výskytu.
Nejzajímavější byl případ jednoho odchyceného samce netopýra brvitého. Na základě žádosti
majitele zahradního altánku byl odchycen v Kroměříži v místní části Kotojedy. Netopýr byl zcela
zdravý, po okroužkování byl pak vypuštěn do úkrytové budky v ORNIS. Po dvou dnech tentýž
nálezce nahlásil výskyt netopýra na stejném místě – a šlo opravdu o pracovníky ZS vypuštěného
jedince na ORNIS. Jelikož místo výskytu bylo problematické pro bezpečnost netopýra i uživatelů
(altánek na dětském hřišti), došlo k jeho opětovnému odchytu a přemístění do kolonie na Turoldu
u Mikulova. I odtud, ze vzdálenosti 76 km si však netopýr našel cestu zpět na své oblíbené místo.
Po dohodě s nálezcem byl uskutečněn poslední odchyt a netopýr byl umístěn opět v úkrytech
v ORNIS, kde již pravděpodobně s blížícím podzimem zahájil přípravu k hledání zimního úkrytu
a altánek již nenavštívil.
Z ptáků byla nejčastěji přijímána poštolku obecná, v mnoha případech to však bohužel byli ptáci
fatálně poranění následkem kontaktu s elektrickým vedením nebo střetu s dopravním
prostředkem, v jednom případě byla zaznamenána aviární tuberkulóza. Ostatní poštolky byly
nesamostatná zdravá mláďata, která se pracovnici ZS podařila úspěšně odchovat. Na přelomu
jara a léta bývají tradičně přijímáni mladí rorýsi (10). Po zkušenostech z minulých let
se pracovníci ORNIS snažili mláďata rorýsů umístit do náhradních hnízd, některá bylo nutno
dokrmovat až do jejich vzletnosti. Z dravců pracovníci nejčastěji ošetřovali káni lesní. Jejich
nejfrekventovanějším zraněním, stejně jako u ošetřených sov a ostatních dravců, byla srážka
s motorovým vozidlem či zásah elektrickým proudem.
V současné době zůstává na stanici ve stálé péči
10 trvale handicapovaných zvířat – tři káňata lesní
– dvě s nevratně poškozeným křídlem, jedno se
zatím neobjasněnou ztrátou schopnosti létat, tři
kalousi ušatí, dva kalousi pustovky – všichni
s poraněnými křídly. V trvalém chovu je také zcela
zdravá mladá kavka obecná, pravděpodobně však
uniklá ze zajetí a tedy silně fixovaná na člověka,
a čáp černý s křídlem poraněným pravděpodobně
o dráty elektrického vedení.
Zcela výjimečným počinem bylo vypuštění pěnice
malé (viz Zpravodaj MKP leden-březen 2014) dne
Vlhu pestrou, zřejmě nejkrásnějšího evropského
18. 4. 2014 na místě jejího původního odchytu
ptáka, jsme úspěšně vypustili v hnízdní kolonii
v Tovačově. Pěnice malá (teprve třetí zjištění ve
u Přerova.

34

střední Evropě!) úspěšně přečkala zimu v ZOO Plzeň, a po dohodě byla úspěšně vypuštěna
v křovinách u mlýnského náhonu u Hradeckého rybníka v Tovačově.
V preparátorské dílně se Jiří Polčák aktivně
účastnil přípravy hlavní sezónní výstavy - výrobou
modelů, zajišťoval kresby a fotografie pro Zprávy
MOS a pomůcky pro výukové programy a výrazně se
podílel na zajišťování služeb na ZS. Celkem
72 nových preparátů a 60 vajec představuje další
přírůstky do sbírek ORNIS. J. Polčák se u veřejnosti
zavedl jako ceněný znalec hub, zajišťoval 5
houbařských pondělků, zodpověděl 1123 dotazů
včetně mnoha osobních návštěv houbařů v ORNIS.
Díky svým vynikajícím znalostem (včetně skvělých
fotografií) byl pozván na přednesení sedmi
Zcela novým nálezem pro Česko
je i suchohřib broskvový od Bzence.
mykologických přednášek v rámci celé ČR.

Knihovna
Počet přírůstků za rok 2014: 290 knihovních jednotek (149 knihy, 141 časopisy), výpůjčky 337
(z toho 6 v rámci MVS). Do knihovny jsou postupně zařazovány i knihy a časopisy Českého
ramsarského výboru. Celkový počet knihovních jednotek dosáhl čísla 23 080. V rámci revize
fondu bylo ke konci roku zrevidováno 2569 knihovních jednotek. Knihovnu navštívilo 21 čtenářů
(z toho 7 zaměstnanců muzea).

Edukační činnost
Rok 2014 byl pro ORNIS již
desátým rokem, ve kterém
se
začala
velice
výrazně
prosazovat environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. Skrze
téměř veškeré činnosti ORNIS
se muzejní pedagožky snaží
vzbudit v účastnících pocit sounáležitosti s prostředím, ve kterém
žijí, a tím také změnit jejich
postoje tak, aby cítili jako samozřejmou věc způsob chování,
které ho nepoškozuje.
Návštěvníky akcí – přednášek,
vycházek, workshopů, výtvarných
dílen, výstav a dalších – jsou lidé
Nový výukový program „Pod kloboukem“.
různého věku a různých zájmů.
Největší pozornost je ale stále
upírána na děti, kterých na výukové programy spolu s učiteli zavítalo 2 793.
Muzejní pedagožky na školní rok 2014/2015 přichystaly pro školy několik novinek – dva nové
výukové programy. Program Bylinková zahrádka se vytvářel a bude poprvé vyučován na jaře
2015, program o houbách s názvem Pod kloboukem byl vytvořen z grantu na podporu EVVO
Statutárního města Přerova. Ze stejného dotačního titulu byl podpořen také program k sezónní
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výstavě Atlas ptáků neobyčejných. Díky evidenci Ornitologické stanice mezi středisky
environmentální výchovy se také podařilo získat finanční podporu také z MŽP. Rok 2014 byl tedy
úspěšný v získávání financí.
Další novinky souvisí se zprovozněním voliér pro trvale chované jedince záchranné stanice.
Zdarma mohou školy absolvovat vyprávění o činnosti a prohlídku voliér v programu Na návštěvě
v záchranné stanici. Nově se také v nabídce výukových programů začal nabízet připravovaný
program Zvířecí školka.
V červnu, jako každý rok, byl pro asi 120 dětí ze škol a další den pro veřejnost realizován
jednodenní program k folklórnímu festivalu, tentokrát s názvem Muzikanti, co děláte. V rámci
Helfštýnských ateliérů byly pro účastníky této akce připraveny „ornitologické hrátky“, na podzim
byl v rámci Dne zvířat vytvořen jednodenní program o čápech, ptácích roku 2014.
Muzejní pedagožky se aktivně snažily svou práci představit učitelům na Krajské konferenci
EVVO v Horce nad Moravou: po oba dny realizovaly dvouhodinové dílny, ve kterých učitele
seznámily s programem Jarním a nově zaváděným programem o houbách. Dále svou činnost také
prezentovaly na celostátním semináři pro muzejní pracovníky přírodovědných oddělení.
Obě lektorky se průběžně vzdělávají na různých seminářích a od září navštěvují roční kurz
Základy muzejní pedagogiky.

Tvorba sbírky a péče o sbírky
Z hlediska akviziční činnosti
byl
rok
2014
naprosto výjimečný. Byla
zakoupena velká sbírka
soukromého
sběratele
pana Matušky z Jaroměře,
čítající 629 ptáků. Jedná
se o druhou nejpočetnější
soukromou sbírku získanou pro ORNIS.
Nejzajímavějšími preparáty z této sbírky jsou drop
hřivnatý (druhý doklad pro
ČR) a husa malá. Otázkou
zůstává preparát sojky
zlověstné – šlo by o její
vůbec první zjištění v ČR.
Část zakoupené sbírky ptáků pana Matušky.
Preparáty jsou ve výborném stavu a výrazným způsobem přispějí jak do expozice Ptáci České republiky, tak i pro další
vědecké využití. Celá sbírka bude také odpublikována v odborném časopise. Celkem bylo
v roce 2014 zapsáno 654 nových přírůstkových čísel. Vlastní sběr se týkal snůšek racka
bělohlavého a opuštěných vajec rybáků obecných na sledovaných umělých ostrovech štěrkoven
v Hulíně a Troubkách, stejně jako přijetí uhynulých ptáků z dalších záchranných stanic v rámci
dlouhodobé spolupráce. Byla provedena inventární revize 567 evidenčních čísel, v evidenci
I. stupně bylo zapsáno 654 čísel, v evidenci II. stupně celkem 621 čísel. Na jaře byly provedeny
desinsekce depozitářů i expozice Ptáci ČR.

36

Věda a výzkum
Interní výzkumné úkoly
Monitoring úspěšnosti hnízdění a průtahu
rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt
(NPR Lednické rybníky), řešitel: Josef Chytil,
výstup: závěrečná zpráva pro potřeby Krajského
úřadu Jihomoravského kraje a pro Agenturu
ochrany přírody a krajiny, Praha.
Externí výzkumné úkoly
Mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR
ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.
CES (Constant Effort Site) – sledování
úspěšnosti hnízdění na vybraných lokalitách
Při pravidelném odchytu ptáků na rybníce Nesyt
(koordinátor: Kroužkovací stanice Národního
jsme odchytili i takto barevně kroužkovaného
rákosníka obecného.
muzea v Praze); CES probíhá v prostředí lužního
lesa u Záhlinic.
RAS (Retrapping Adults for Survival) – mezisezónní sledování přežívání dospělých ptáků; projekt
probíhá na subpopulaci břehule říční v Pouzdřanech (koordinátor: Kroužkovací stanice
Národního muzea v Praze).
Jednotný program sčítání ptáků – spolupráce s Českou společností ornitologickou
na koordinaci tohoto projektu. J. Chytil je v současné době nejdéle sčítajícím pracovníkem
na jedné lokalitě v celé ČR.
Mezinárodní sčítání vodních ptáků – celoevropský projekt koordinovaný u nás Českou
zemědělskou univerzitou, v rámci Evropy Wetlands International. Odborní pracovníci ORNIS
sčítají na celkem 6 lokalitách, z toho Vodní dílo Nové Mlýny patří stabilně mezi tři nejvýznamnější
lokality v rámci celé ČR.
Zajištění provozu kamery sledující úspěšnost hnízdění rybáků obecných na umělém ostrůvku na
štěrkovně v Troubkách, včetně plánovaných kontrol, ve spolupráci s Českou společností
ornitologickou.
Sledování pohnízdní migrace rákosinových druhů ptáků na rybnících v Bartošovicích na Moravě.
V rámci parazitologického pracoviště byl publikován ojedinělý počet 10 prací v impaktových
časopisech – dr. Sitko tak zúročuje své celoživotní nevšední znalosti taxonomie a ekologie
vnitřních parazitů ptáků.

Konference, semináře a dílny
Setkání Pracovní skupiny pro výzkum a ochranu dravců a sov ČSO; ORNIS, 25.1. 2014, účast:
J. Chytil.
Genius loci; Olomouc, Sluňákov, 3.2. 2014, účast: J. Kosturová, J. Chytil.
Zoologické dny; Ostrava, 6. 2. 2014, účast: J.Chytil.
Proč lidé nechrání přírodu; Horka nad Moravou, Sluňákov, 11.4. 2014, účast: J. Kosturová,
M. Hrazdirová.
Problematika kormorána velkého (přednáška pro pracovníky krajských úřadů a ČIŽP);
Bartošovice, 10.4. 2014; přednášející: J. Chytil.
Zvířata, která ovlivnila svět; Horka nad Moravou, Sluňákov, 23.4. 2014, účast: J. Kosturová,
M. Hrazdirová.
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Muzejní edukace v přírodovědeckých expozicích a na industriálních památkách; Ostrava,
15. a 16.9. 2014, účast a prezentace: J. Kosturová, účast: M. Hrazdirová.
Záchrana ohrožených netopýřích kolonií – odborný seminář; Brno, 4.11. 2014, účast:
M. Hrazdirová.
Kroužkovací aktiv KS NM; Kostelec n. Č. lesy, 1. a 2.11. 2014. účast: M. Vymazal.
Krajská konference EVVO; Horka nad Moravou, 4. a 5.11. 2014, účast a vedení dílen: J. Kosturová,
účast: J. Polčák.
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství III; Přerov, 19.11. 2014, účast:
J. Kosturová, M. Hrazdirová.
MUZEO50 (mezinárodní vědecká konference); Brno, 25. a 26.11. 2014, účast: J. Kosturová.

Publikační činnost
Periodika vydaná muzeem
Zprávy MOS 72/2014; 102 stran
Publikační činnost odborných pracovníků
Chytil, J.: The occupancy of bat boxes in Dolní Morava Biosphere Reserve (South Moravia, Czech
Republic). Vespertilio 18.
Chytil, J.: Ornithological collections of the Ornithological Station in Přerov, Czech Republic.
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series; Vol. 183(5): 49-51.
Chytil, J. & Hrazdirová, M.: Záchranná stanice ORNIS – součást ornitologické stanice v Přerově.
Zprávy MOS 72: 85-92.
Chytil, J.: Frith, C. & Frith, D. 2010: Birds of paradise: Nature, Art & History. Frith & Frith,
Queensland, Australia. 370 pp. (knižní recenze). Zprávy MOS 72: 94-96.
Chytil, J.: Gorman G. 2014: Woodpeckers of the world. The complete guide. Christopher Helm,
London. 528 pp. (knižní recenze). Zprávy MOS 72: 97-98.
Chytil, J.: Hauber M.E. 2014: The book of eggs. A lifesize guide to the eggs of six hundred of the
world´s bird species. Ivy Press, Lewes, UK. 656 pp. (knižní recenze). Zprávy MOS 72: 99
Chytil, J.: Trnka, A. Grim, T. (eds.) 2014: Ornitologická príručka. Bratislava: Slovenská
ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. (knižní recenze). Zprávy MOS 72: 100-102.
Rzad, I., Sitko J., Salamatin, R., Vysocki, D.: Helminth community structure study on urban and
forest blackbird (Turdus merula L.) populations in relation to seasonal bird migration on the
south Baltic Sea coast (NW Poland). Helminthologia 51(2): 117-129.
Heneberg, P., Sitko, J. Bisoz, J., Malá, M., Literák, I.: Polyembricky vzniklé infrapopulace motolic
podstupují rekombinaci repetitivních úseků DNA obsahujících sekvence podobné chí motivům
faga lamda. Genetická konference GSGM 2014 24-26. 9. 2014, Průhonice:17.
Sitko, J., Rzad, I.: Diplostomum and Ornithodiplostomum scardinii (Diplostomidae, Digenea)
species from naturally infected birds (Anatidae) in the Czech Republic and in Poland:
morphological, morphometric and ecological features. Helminthologia 51(3): 215-224.
Heneberg, P., Sitko, J., Bisoz, J., Kocková, L., Malá, M., Literák, I.: Active chí-like sequens are
preent in the ITS1 region of polyemryonic adult Collyriclum faba trematodes encysted in pairs.
Parasitological Research DOI10.1007A00436-3982.
Kanarek, G., Zalesny, G., Sitko, J., Tkach, V.: Phylogenetic relationships and systematic position of
the families Cortrematidae and Phaneropsolidae (Plathelminthes, Digenea). Folia Parasitologica
61(6): 523-528.
Georgieva, S., Faltýnková, A., Brown, R.Blasco-Costa, I., Soldánová, M., Sitko, J., Echolz,
T.,Kostadinova, A.: Echinostoma "revolutum" species complex revisited. Species delimitation
based on novel molecular and morphological data gathered in Europe. Parasites and Vectors :
1-19.

38

Sitko, J., Heneberg, P.: Composition, structure and pattern of helminth assemblages associated
with central European herons (Ardeidae). Parasitology International 64: 100-112.
Sitko, J., Heneberg, P.: Composition, structure and pattern of helminth asseblages associated with
European
storks
(Ciconidae).
Parasitology
International
64(2):
130-134.
Heneberg, P., Sitko, J., Bizos, J.: Integative taxonomy of central European parasitic flatworm of the
family Prosthogonimidae Nicoll, 2014 (Trematoda, Plagiorchida). Parasitology International 64.
Sałamatin, R., Sitko, J., Kowal, J., Rożej-Bielicka W., Masny, A., Kornyushin, V.V.: Molecular studies
of Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786) (Taeniidae). In: Oros M. & Z. Vasilková (eds.): V.
Parasitological Meeting. Parasites in the Heart of Europe. May 25-30, 2014. Congress Center
Academia, Stará Lesná. Book of Abstracts, Slovak Society for Parasitology at SAS, 2014. pp. 114115.
Vymazal, M. & Mališka, J.: Mortalita ptáků na protihlukové stěně a ověření účinnosti řešení.
Zprávy MOS 72: 57-62.
Redakční činnost
Josef Chytil: vedoucí redaktor Zpráv MOS
Martin Vymazal: zástupce vedoucího redaktora Zpráv MOS

Prezentace
Příprava a realizace výstav a expozic
Kosturová J.: kurátorka výstavy Atlas ptáků neobyčejných – texty, technický scénář, kresby,
grafika, plakáty, propagace, foundraising, výukový program, hrací prvky, instalace, vernisáž
výstavy, doprovodné akce k výstavě
Polčák J.: instalace výstavy Atlas ptáků neobyčejných, modely, preparáty
Rebro L.: instalace výstavy Atlas ptáků neobyčejných
Příprava kulturně výchovných akcí (přednášky, noční prohlídky apod.)
2 přírodovědné přednášky: Ing. Martin Škorpík o cestování po Azerbajdžánu (březen 2014),
J. Chytil v listopadu (Ptáci Turecka).
2 tematické přednášky k sezónní výstavě: Tomáš Giesel o ptácích v kultuře severoamerických
indiánů a dr. Růžena Gregorová o vlivu nálezů zkamenělin na vytváření mýtů, na každé
12 účastníků.
4 houbařské pondělky: přednášky s ukázkami právě rostoucích hub, kulinářské nápady
na zpracování, poradna, celkem 95 účastníků.
5 prohlídek parku Michalov: prohlídky parku s průvodcem, vyprávění o historii, o uspořádání,
o dřevinách, celkem 33 účastníků.
3x Vítání ptačího zpěvu: vycházky za ptačím zpěvem, 60 účastníků.
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workshop Až se jaro zeptá: 21. 2. 2014; hravý
program s výrobou ptačích budek. 47 účastníků.
Soví noc: 20. 3. 2014; přednáška, terénní ukázka
hlasů sov, pozorování v přírodě. 39 účastníků
Noc slavíků: 3. 5. 2014; Přerov, u ORNIS
a laguny, 3 účastníci.
Výtvarná dílna – bájní ptáci: 22. 5. 2014; výroba
ptáků technikou koláže, drátování, plstění,
19 účastníků.
Zahradní slavnost: 20. 7. 2014; představení
činnosti ZS a ORNIS jako celku široké veřejnosti,
koncert, program pro děti i pro dospělé, 161
Slavnostní otevření nových voliér se uskutečnilo
návštěvníků.
v rámci červencové Zahradní slavnosti.
Evropská noc pro netopýry: 31. 8. 2014;
ORNIS, vyprávění o životě nočních savců, ukázka péče o hendikepované netopýry,
12 návštěvníků.
Ptačí festival: 4. 10. 2014; rybník Nesyt, 65 návštěvníků.
Den zvířat: 3. 10. 2014; dopolední program
pro školy a nahlášené kolektivy na téma Čáp
bílý a černý - pták roku 2014, 42 účastníků.
Oslavy lesa na Flóře: 3. - 4. 10. 2014;
spolupráce s Lesy ČR, vědomostní a hravé
aktivity pro školy i pro veřejnost; 1050 žáků škol
a účastníků z řad veřejnosti.
Den stromů: 19. 10. 2014; stezka se zastaveními
a různými aktivitami týkajícími se stromů v parku
Michalov, akce pro školy i veřejnost, 360
účastníků.
Vánoční strom pro ptactvo: 21. 12. 2014; výroba
ozdob, program pro děti, koncert NÁhodného
Pravidelnou součástí oblíbené akce „Vánoční strom“
HUdebního SEskupení pracovníků a přátel
bývá i večerní koncert.
stanice, 91 návštěvníků.

Spolupráce s jinými institucemi
Chytil J.: Ministerstvo životního prostředí ČR (člen Českého ramsarského výboru – poradního
orgánu ministra); Česká společnost ornitologická – Mapování hnízdního rozšíření ptáků, Jednotný
program sčítání ptáků; Česká zemědělská univerzita – mezinárodní sčítání vodních ptáků;
Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (projekty CES a RAS); Moravský ornitologický
spolek – mnoho styčných bodů spolupráce; Česká společnost pro ochranu netopýrů – monitoring
populací (zimoviště, přelety); Českomoravský štěrk – Heidelberg: monitoring úspěšnosti
hnízdění rybáků obecných na umělých ostrůvcích; Státní okresní archiv Přerov – zpracování
a předání 18 krabic archivních materiálů Moravského ornitologického spolku; Katedra zoologie
PřF UK – zajištění genetického materiálu pro diplomové práce; Krkonošský národní park –
zajištění mapování v šesti čtvercích mapovací sítě.
Kosturová J.: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ OK – příprava a realizace Krajské
konference EVVO, rozesílka informací do všech škol kraje, příspěvky do krajské publikace
Ekologická výchova Olomouckého kraje ve školním roce 2014-2015; SVČ ATLAS a BIOS Přerov
a Územní sdružení Přerov Českého zahrádkářského svazu – organizace a odborná garance
oblastního kola celostátní vědomostní soutěže Mladý zahrádkář, organizace okresního kola
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celostátní výtvarné soutěže na téma Moje oblíbená rostlina, poradenská činnost a přednášky;
ZŠ Svisle Přerov – odborný poradce části školního projektu „Minipodniky“ věnovaného školní
zahradě a zpracování bylinek; Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města
Přerova – organizace Dne stromů a Dne Země; Lesy ČR – akce Oslavy lesa na Flóře.
Vymazal M.: Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (projekt CES); Moravský
ornitologický spolek – mnoho styčných bodů spolupráce; Česká společnost ornitologická –
Mapování hnízdního rozšíření ptáků; Český svaz ochránců přírody Via Hulín; Krkonošský národní
park – zajištění mapování v šesti čtvercích mapovací sítě.
Sitko J.: Ornitologická stanice PAN, Gdansk, Polsko; Štětínská univerzita, Polsko.
ORNIS: Česká společnost ornitologická (mj. propagace Ptáka roku, zajištění monitoringu
úspěšnosti hnízdění čápa bílého na Přerovsku); MOS; Univerzita Palackého Olomouc – realizace
exkurzí pro studenty přírodovědecké a pedagogické fakulty s ukázkami všech činností ORNIS
(jaro a podzim).

Výpůjčky a zápůjčky
V roce 2014 bylo realizováno sedm zápůjček a dva nájmy 88 sbírkových předmětů jiným
institucím. ORNIS nadále patří k největším zapůjčovatelům sbírkových předmětů ornitologické
povahy v rámci ČR. Výjimečná byla zápůjčka rozsáhlé kolekce vajec pro účely výstavy
ve Frýdku-Místku. Nadále probíhají dvě výpůjčky o celkovém počtu čtyř evidenčních jednotek
sbírkových předmětů.

Spolupráce s médii
Kabelová televize Přerov, Přerovské listy, Přerovský a Hranický deník, Český rozhlas – Radiožurnál, Česká televize

Ostatní činnost
Členství v komisích
Komise životního prostředí Rady města Přerova (J. Chytil)
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Olomouci (M. Vymazal)
Studium
Kosturová J., Hrazdirová M.: kurz Základy muzejní pedagogiky pořádaný Metodickým centrem
muzejní pedagogiky Brno
Výuka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, seminář Monitoring ptáků (J. Chytil)

Jiné služby veřejnosti
Ekoporadna – otevřeno pondělí – pátek 8 -16 hod., zodpovězeno 868 dotazů
Mykologická poradna – otevřeno pondělí - pátek 8 - 16 hod; zodpovězeno 1 123 dotazů
Služba průvodce parkem Michalov
Prodej ptačích budek, tiskovin ORNIS, slunečnice apod.

41

8 Správa hradu Helfštýna
Souhrnné hodnocení činnosti SHH
Hodnotíme-li uplynulý rok 2014 pohledem
úspěšnosti návštěvnické sezóny, musíme být
více než spokojení. Od rekordně navštíveného
Novoročního výstupu (4. 1. 2014) až do konce
roku prošlo hradními branami 90 521
návštěvníků. Také z hlediska hospodářského
lze hovořit o nadprůměrnosti, kdy pouze běžné
vstupné generovalo bezmála tři a půl milionu
korun českých (viz sekce ekonomického
oddělení). Bohužel zcela minimální byla činnost
spojená s obnovou a údržbou objektu.
Za částku vyčleněnou z rozpočtu zřizovatele
se podařilo vyměnit dožilou střešní krytinu
na střeše galerie, kterou nahradila nová bobrovka, a došlo k obměně parketu pod kaštanem
na II. nádvoří. Z důvodu nedostatku finančních zdrojů bylo pozastaveno systematické spárování
obvodových hradeb zahájené v roce 2013 na základě výhledového plánu údržby.
Za zásadní lze považovat posun v permanentní snaze o obnovu, možné zastřešení
a prezentaci hradního paláce. Nově vznikla pracovní skupina složená ze zástupců vlastníka,
Národního památkového ústavu ÚOP Olomouc, Muzea Komenského v Přerově a Městského
úřadu v Lipníku nad Bečvou. Byla jasně definovaná pravidla pro zpracování zadání objemové
studie a koncepce obnovy paláce. Započalo se s doplňováním potřebné předprojektové
dokumentace (vznikl stavebně technický průzkum) a hlavním cílem blízké budoucnosti
je vytvoření kompromisního projektu, který bude akceptovatelný všemi zainteresovanými
stranami.
Veřejností byly nejčastěji reflektovány kulturní události, jimž přálo příznivé počasí. Správa hradu
Helfštýn připravila více než dvě desítky víkendových akcí zaměřených na různorodé cílové
skupiny. Prioritou bylo již tradičně umělecké kovářství. Nejvyšší návštěvnosti dosáhl 33. ročník
Mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Černého řemesla se však týkalo také
Noční kování, Kovářské fórum či výstava Tepaný život Maria Converia.
Své pevné místo v kulturním kalendáři potvrdily akce: historicky laděný Festival vojenské
historie, hudební Rockový Helfštýn
nebo žonglérské Hradní kejkle.
Z nově uvedených bodů kalendáře
vzbudily
největší
pozornost
Helfštýnské ateliéry, které představily vybrané profese Muzea
Komenského v Přerově zábavně
naučnou formou. Na Helfštýně
si přišli na své milovníci sportu,
řemesel, hudby a krás hradní
architektury.
Za
zmínku
rozhodně
stojí
uspořádání dvojice úspěšných
výstav. Dílům italského sochaře
pracujícího
technikou
tepání
Z vernisáže výstavy Tepaný život Maria Converia (umělec uprostřed).
v kovu byla vyčleněna hradní
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galerie na II. nádvoří od dubna, kdy
byla slavnostně zahájena za osobní
účasti autora, do konce srpna.
Výstavu pod názvem Tepaný život
Maria Converia zhlédlo 28 483
návštěvníků.
Prostora galerie představila také
fotografický projekt Kovářství objektivem Pavla Motana. Výstava lipnického rodáka zde nabídla na tři desítky
velkoformátových fotografií pořízených za uplynulou dekádu na akcích
jako Hefaiston, Kovářské fórum nebo
Kov ve městě. Projekt, který v kostce
seznamuje s třiceti lety Hefaistonu,
Monumentální plastika Born and died on the anvil,
jsme
ve
spolupráci
s radnicí
výsledek 26. ročníku Kovářského fóra.
bavorského
města
Kolbermoor
a tamními organizátory Biennale der schmiede in Kolbermoor představili v nově rekonstruované
budově školy při hlavním místním náměstí.
Dobrovolnická základna, bez jejíž pomoci by byla údržba Helfštýna velmi komplikovaná,
se rozšířila o další skupinu z Hnutí Brontosaurus. Poptávka po tzv. víkendovkách navzdory
veškerému
vnějšímu
dění
stoupá,
daří
se
navazovat
nové
kontakty
a utužovat zájem stávajících skupin z celé České republiky, Slovenska a Polska.

Tvorba sbírky a péče o sbírky
Reprezentativní vzorek sbírky byl jakožto součást stálé
expozice prezentován v tematicky členěných místnostech
suterénu paláce. Část sbírky zajišťovala propagaci na
výstavě Umělecké kovářství v bavorském městě Kolbermoor a soubor exponátů byl zapůjčen na X. Kov
ve městě do Lipníku nad Bečvou.
Výsledkem 33. mezinárodního setkání uměleckých kovářů
Hefaiston bylo 12 přírůstků do podsbírky. Tyto práce
vznikly přímo na Helfštýně. Zastoupena jsou především díla
českých tvůrců, ale i několika evropských kovářů.
Monumentální plastika Born and died on the anvil skupiny
autorů z Milostovic u Opavy (Jan Balner, Jan Braunš, Ondřej
Géla, Stanislav Holík) a jejich kolegů z Belgie (Raf Nulens,
Patrick Pelgroms, Philip Vortvoorth) přibyla do podsbírky
uměleckého kovářství po 26. ročníku Kovářského fóra.
Po sezónní výstavě Tepaný život Maria Converia byl
od tohoto italského autora zakoupen exponát s názvem
Tabetha.
Tabetha - dílo Maria Converia.
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Věda a výzkum
Interní výzkumné úkoly
Hrad Helfštýn – historie a současnost, 2011 – dosud, Jan Lauro, Cíl: Průběžné shromažďování
podkladů pro monografickou výstavu a publikaci věnovanou obecné i stavební historii,
rekonstrukčním aktivitám, přístupům památkové péče atp.
Externí výzkumné úkoly
Bádání pro vypracování 3D modelové animace v rámci disertační práce, Mgr. Lenka Chadimová
(studentka doktorandského studia Univerzity Hradec Králové, informační a komunikační
technologie ve vzdělání, specializace na 3D technologie)
Rešerše SHP Dr. Ing. arch. Zdeňka Gardavského pro vypracování magisterské práce, Bc. et Bc.
Hana Glombová (studentka Masarykovy univerzity v Brně, filozofická fakulta, obor historie.)
Konzultace bakalářské práce se zadáním Hefaiston – mezinárodní setkávání uměleckých kovářů.
Petra Michalíková (studentka Slezské univerzity v Opavě, obor historie – muzeologie.)

¨

Konference, semináře a dílny

První ročník Helfštýnských ateliérů slavil obrovský úspěch
u návštěvníků i pracovníků celého muzea.

Seminář v rámci X. Biennale
der schmiede in Kolbermoor,
Stadt Kolbermoor, 1. 8. 2014,
Lauro, J. – Maloň, L.: Burg
Helfštýn und das Schmiedetrefen Hefaiston in der
Tschechische Republik (příspěvek s prezentací).
Seminář k 33. Hefaistonu,
Muzeum Komenského Přerově, Hrad Helfštýn, 29. 8. 2014,
Lauro, J.: výstava Tepaný život
Maria Converia (příspěvek
s prezentací).
Sympozium k uměleckému
kovářství, Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
5. 9. 2014, Lauro, J.: Odborné

umělecké školy na Hefaistonu (příspěvek s prezentací).
Kurz damascénského kování, Muzeum Komenského v Přerově, Hrad Helfštýn, 2. 6. – 6. 6. 2014,
lektor Jaroslav Brixi.
Prezentace muzejních profesí v rámci Ateliérů Muzea Komenského v Přerově, Muzeum
Komenského v Přerově, Hrad Helfštýn, 21. – 22. 6. 2014.
Prezentace historické mincovny s dílnou ražení, Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci
se Studiem Bez kliky, Hrad Helfštýn, 1. 7. – 24. 8. 2014.
Prezentace středověké zbroje s dílnou, Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci se SHH
Todesmüde fechter, Hrad Helfštýn,1. 7. – 28. 7. 2014.
Výtvarné dílny Ateliéru Tvar v průběhu kulturních akcí.
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Publikační činnost
Publikace vydané muzeem
Lauro, J.: Tepaný život Maria Converia, galerie hradu Helfštýn, 26. dubna až 31. října 2014,
Muzeum Komenského v Přerově 2014, katalog výstavy, 34 stran, ISBN 978-80-87190-24-1.
Periodika vydaná muzeem
Himmler, R. – Lauro, J. – Svobodová, J.: Sborník Hefaiston 2013. Muzeum Komenského v Přerově
2014, 52 stran, ISBN 978-80-87190-29-6.
Publikační činnost odborných pracovníků
Lauro, J.: České kovářství je ve světě uznávané a vysoce ceněné, In: Přerovský a hranický deník,
příloha Nové Přerovsko, roč. 24, č. 32, s. 8, (08. 08. 2014).
Lauro, J.: Kovářské fórum, In: Hefaiston 2013, nepag.
Lauro, J.: Výstava Ostře elegantní, in: Hefaiston 2013, nepag.
Nepublikované práce
Lauro, J.: Dramaturgie Hefaistonu, Týn nad Bečvou, 2014, materiál uložený v archivech SHH
a MKP.
Lauro, J.: Ideový návrh využitelnosti prostor hradního paláce na Helfštýně po zastřešení, Týn nad
Bečvou, červenec 2014, materiál uložený v archivech SHH a MKP.
Lauro, J.: Hradní palác na Helfštýně – studie konzervace a prezentace – textový podklad správce
objektu, Týn nad Bečvou, prosinec 2014/leden 2015, materiál uložený v archivech SHH a MKP.

Prezentace
Příprava, realizace a instalace výstav a expozic
Lauro, J.: Tepaný život Maria Converia, kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava
a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka,
plakát/banner a katalog), 26. 4. – 31. 8. 2014.
Lauro, J.: Umělecké kovářství z Helfštýna, kurátor výstavy, podíl na organizaci, návrh libreta, návrh
instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny
(pozvánka, plakát/banner, informační panely), 30. 7. – 2. 8. 2014, v historické budově školy
bavorského města Kolbermoor, pořádáno ve spolupráci s městem Kolbermoor a Ring
of European Cities of Iron Works.
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Lauro, J.: Kovářství objektivem Pavla
Motana,
kurátor
výstavy,
podíl
na organizaci, příprava a instalace
výstavy, deinstalace výstavy; podklady
pro doprovodné tiskoviny (pozvánka,
plakát/banner), 13. 9. – 30. 11. 2014.
Kov ve městě, spolupráce správy
hradu Helfštýn se Střediskem volného
času Lipník nad Bečvou (dlouhodobá
zápůjčka exteriérových exponátů),
7. 6. – 30. 9. 2014.
Stawaritschovi, spolupráce správy
hradu Helfštýna s rodinnou dílnou
Stawarisch, která prezentovala svá
díla v rakouském městě Ybbsitz,
Výstava Umělecké kovářství z Helfštýna v bavorském
Kolbermooru.
6. 6. – 20. 9. 2014.
Pozn. Na všech výše zmíněných akcích spolupracovali tito zaměstnanci SHH: S. Bernhauer.
J. Šišáková, E. Severová, P. Janýšková a H. Ďuráková a s transportem a manipulací pomohl
pracovník OSP Z. Vyskočil.
Příprava kulturně výchovných akcí (přednášky, noční prohlídky apod.)
Noční prohlídky hradu proběhly v sobotu 20. září 2014, průvodci: M. Koutný, S. Krásný, M. Pilný
Kompletní kulturní kalendář viz strana 52–58.

Spolupráce s médii
Spolupráce s médii
Spolupráce s médii se řídí interním dokumentem o propagační strategii zpracovaným vedoucí
oddělení VPO MKP.
Média
TV: Česká televize, Nova, Prima, R1, Kabelová televize Přerov
Rádia: Hitrádio Apollo (Orion), Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Rádio Čas, Rádio Rubi
Noviny: Přerovský a hranický deník, Olomoucký deník, MF Dnes, Deník Právo, Nejlepší
adresa.cz (Přerov), Olomoucký večerník, Lidové noviny, Lipenské listy aj.
Periodika: Věstník Společenstva kovářů, HEPHAISTOS, TIM aj.

Ostatní činnost
Služby badatelům
Konzultace v časovém rozsahu cca 21 hodin (příprava podkladů, průzkumy, statistiky, diplomové
práce).
Pronájmy hradu
Firemní akce pivovaru Zubr Přerov
Firemní akce Phoenix, a.s.
Firemní akce automobilky Renault – RCI Financial services, s.r.o.
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Správa hradu
Sečení 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. pomohly zajistit desítky
dobrovolníků v rámci tzv. Víkendovek. Řešily
se flexibilně dle aktuální potřeby. Pouze brigády
většího rozsahu (přípravy komplexu pro Hefaiston,
tábory) byly plánovány s dostatečným časovým
předstihem.
V roce 2014 byly např. vymalovány interiéry
ubytovacích prostor II. nádvoří, několikrát vysečeny
všechny
travnaté
plochy
uvnitř
komplexu,
zplanýrované nálety a křoviny na tzv. Sajgonu,
opakovaně čištěny žlaby a okapy, vytrhány náletové
dřeviny z hradeb celého severozápadního úseku.
Pravidelně, téměř po všech velkých akcích, byl
řešen sběr odpadu mezi hradem Helfštýn a obcí Týn
Bez celoroční pomoci dobrovolníků
nad Bečvou
by valná většina aktivit na hradě nebyla možná.
Z prostředků na údržbu a provoz byla galerie
na II. nádvoří opatřena novou střešní krytinou, čemuž předcházela výměna trouchnivých krovů,
osazení nového laťování a parozábrany. Pracovníci Oddělení správy a provozu vytvořili ze
sibiřského modřínu nový parket pod kaštanem na II. nádvoří a vyměnili prasklé díly zábradlí
kolem 3. příkopu. Plochu tzv. Široké hradby ozdobil rošt se šachovnicí, na níž spočívá
monumentální šachová souprava od mistra Pavla Tasovského.
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9 Výstavní a programové oddělení
Souhrnné hodnocení činnosti VPO
V roce 2014 se Výstavní a programové oddělení (dále jen VPO), stejně jako v předchozích letech,
podílelo na celé řadě náročných projektů a velkých instalací. O vzrůstající kvalitě tohoto
pracoviště hovoří stále větší technická náročnost výstav, jejichž úspěšné zvládnutí je
podmíněnou fungující koordinací všech pracovníků na výstavě se podílejících (tedy nejen VPO,
ale i Oddělení správy a provozu a v neposlední řadě samotných kurátorů výstav), stejně jako
vysokou řemeslnou profesionalitou výkonných pracovníků výtvarného pracoviště.
Bohužel, oproti předpokladu z roku 2013 se nám nepodařilo dotáhnout do konce revitalizaci
prostor pokladny a zázemí za pokladnou, která nás jako pokračující úkol čeká v roce 2015.

Hodnocení jednotlivých pracovišť
Pracoviště prvního styku s veřejností
Pracoviště se specializuje na tři
činnosti – informační, průvodcovskou
a
prodejní.
V současné
době
disponuje třemi pracovníky s pracovní
dobou na plný úvazek a jednou
pracovnicí, která na částečný úvazek
plní činnost průvodcovskou a lektorskou. Všichni rovněž poskytují
informace o chodu muzea, ale
částečně plní funkci turistického
informačního centra, čímž se podílejí
na zvyšování turistické atraktivity
regionu s důrazem zejména na
subjekty zastoupené ve volném
sdružení Moravská brána, jehož je
Jak se žilo za císaře pána pomáhá návštěvnici zpřítomnit pomocí
dobového oděvu průvodkyně a lektorka Olga Halusková.
muzeum členem.
Průvodcovské služby jsou poskytovány
ve třech světových jazycích, a to angličtině, němčině a ruštině. Průvodci jsou poučeni o práci
s hendikepovanými návštěvníky a jsou schopni a ochotni jim vyjít vstříc přiměřeným upravením
jak výkladu, tak průvodcovské trasy. V kalendářním roce 2014 byla průvodcovská činnost, stejně
jako v předchozích létech, zaměřena zejména na školní výpravy a to jak mateřské, základní
a střední školy, tak i univerzity. Tyto skupiny se podílí na návštěvnosti muzea ze dvou třetin.
Zbývající třetinu tvoří jednotlivci z České republiky i ze zahraničí, rodiny s dětmi
a hendikepovaní spoluobčané. K návštěvníkům je vždy přistupováno individuálně s ohledem na
jejich věk nebo zdravotní omezení. Během výkladu podá průvodce plnohodnotné informace ke
stálým expozicím i krátkodobým výstavám.
Nedílnou součástí služeb veřejnosti v pokladně je, vedle objednávání skupin návštěvníků,
rezervace a prodeje vstupenek na výstavy a akce muzea, rovněž prodej informačních brožur,
publikací a suvenýrů se vztahem k regionu, případně sloužících jako doplňkový sortiment právě
probíhajících výstav.
V roce 2014 byla činnost muzejních průvodců nasměrována na nácvik dovedností a cizelování
vhodných přístupů při realizaci lektorských programů pro školy. Došlo i na prezentaci řady
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dobrých příkladů, kdy vybrané ukázky z muzejně pedagogické praxe přinesly chválu ze strany
laické i odborné veřejnosti. Za zvláštní pozornost stojí připomenutí zvlášť zdařilých
kostýmovaných výstupů z oblasti zprostředkování dějin českého školství a historických událostí
z 1. pol. 20. století, přičemž tyto názorné demonstrace zaznamenaly ohlas také v akademickém
prostředí.

Restaurátorské a konzervátorské pracoviště
V roce 2014 v rámci sanační konzervace zpracovávali pracovníci v konzervátorské dílně
sbírkové předměty z historických depozitářů, které vyžadovaly akutní zpracování. Konzervátoři
zpracovávali předměty z depozitářů, u kterých bylo potřeba přistoupit ke konzervačně –
dezinfekčnímu zásahu. Mezi náročnější práce tohoto roku patřila příprava sbírkových předmětů
z depozitáře výtvarného umění a nábytkového fondu určena k výstavním účelům. Rovněž byly
zhotoveny kopie a repliky určené k výstavním a edukačním účelům. Konzervátorské pracoviště
zajišťovalo jako v minulých letech odborné praktické stáže studentům zejména středních škol.
Odbornou způsobilost si pracovníci konzervátorských dílen každoročně zvyšují na pravidelném
semináři pořádaném Metodickým centrem konzervace TMB ve spolupráci s Komisí
konzervátorů a restaurátorů AMG. V roce 2014 seminář proběhl ve dnech 9. - 11. září v Ústí nad
Labem.
08 Konzervování

celkem ks

1. Základní ošetření

z toho externě
2451

0

2. Dezinfekce

151

0

3. Zásadní ošetření celkem

236

0

3.1. konzervování

151

0

3.2. rekonzervace

0

0

3.3. restaurování

11

0

3.4. preparace

74

0

0

0

z toho

3.5. repreparace
Celkem všech

2687

Instalační a grafické pracoviště
Hlavní náplní práce 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. Dvě třetiny
činnosti zajišťuje výtvarné pracoviště vlastními
silami a jednu třetinu produkce (tisk plakátů,
pohlednic, katalogů, brožur a informačních
letáků) řeší dodavatelsky. V roce 2014 se
zrealizovala celá řada výstav, z nichž
instalačně nejnáročnější byl zcela jednoznačně velký projekt ke 100. výročí vypuknutí
1. světové války s názvem Za císaře pána

Výtvarnice Magda Barboříková z desetimetrového
lešení zajišťuje „bombardování Přerova.“
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a jeho rodinu. Přerov na prahu 1. světové války. Se stejným nasazením se však pracovníci pustili
i do dalších autorských výstav. Paralelně s válečnou výstavou jsme mysleli
i na děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. „Letní“ výstava Pojďte k nám, budeme si hrát.
Československé hračky 1950 – 1990. měla obrovský úspěch napříč generacemi. Stejný zájem
vzbudila i výstava Dětský svět a móda 20. století. Dětské oděvy a doplňky od batolete
po pubertu. záměrně směřovaná k závěru roku a nadcházejícímu adventu. Instalačně mimořádný
počin se nám povedl v rámci přípravy výstavy Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova
a letecké bitvy nad Přerovském., kde aranžéři ve spolupráci s modeláři vytvořili zavěšené
dioráma bombardovacích svazů, jež divákovi přinesli možnost reálně si představit obraz, který se
na obloze naskýtal obyvatelům Přerova právě před sedmdesáti lety. Výstavní rok jsme uzavřeli
tradičně – výstavou Vánoce na zámku.
Fotografické pracoviště
V roce 2014 Bylo pořízeno a zpracováno celkem 5 160ks fotografií. Do tohoto počtu je zahrnuta
fotodokumentace dle požadavků kurátorů – 841 ks, fotodokumentace výstav – 562 ks, kulturně
výchovné činnosti –1 142 ks, různé akce – 91 ks, foto objektů – 42 ks, Hefaiston – 695 ks.
Skenováním bylo zpracováno – 2 483 ks, z toho 176 ks z DIA pro ORNIS, fotodokumentace pro
CES – 359 ks a 1 950 ks Kramářské písně. Zejména poslední jmenované Kramářské písně
představují významný počin v oblasti muzejní digitalizace sbírek.
Vedle fotodokumentační činnosti je fotografka pověřena rovněž přípravou a obsluhováním
audiovizuální techniky, využívané při výstavách, přednáškách, seminářích a dalších akcích
pořádaných a spolupořádaných muzeem. Ke zkvalitnění těchto služeb byla na konci roku 2013
zakoupena digitální kamera pro prezentační a dokumentační potřeby muzea.

Výstavy a kulturně výchovná činnost
Muzeum Komenského v Přerově se
řadí
mezi
kulturní
instituce
Olomouckého kraje s největším
počtem aktivit směrem k veřejnosti.
Vedle tradičních muzejních činností,
jakými jsou výstavy a populárně
naučné přednášky spolupracuje
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
Paže tuž, vlasti služ! Dnes stejně jako před sto lety.
Lektorka Petra Trlidová při „cvičení“ se zástupci
železničních
modelářů
Přerov,
přerovského Sokola. Vernisáž výstavy „Za císaře pána…“
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 2015 uspořádalo
Muzeum Komenského v Přerově 11 autorských výstav, z toho 8 v prostorách přerovského zámku,
1 na ORNIS a 2 na hradě Helfštýně a spolupodílelo se na 9 výstavách různých zadavatelů
a partnerů.
Hlavním tématem výstav na přerovské zámku v roce 2014, ostatně jako téměř v celé republice,
bylo 100. výročí vypuknutí 1. světové války, kterou jsme si připomněli výstavním projektem
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Za císaře pána a jeho rodinu. Přerov
na pokraji 1. světové války. Nejen pro
děti byla připravena návštěvnicky
velmi úspěšná výstava Pojďte k nám,
budeme si hrát. Československé
hračky v letech 1950 – 1990. Neméně
úspěšné vyly rovněž výstavy druhé
poloviny roku, a to jak výstava Zkáza
z nebe připomínající 70. let od bombardování Moravy, tak i výstavy ze
zcela jiného soudku – Dětský svět
a móda 20. století. Dětské oděvy
a doplňky od batolete po pubertu.
Samotný konec roku jsme prodchnuli
Pojďte k nám, budeme si hrát! A hraví byli všichni. Do přípravy
kouzlem nadcházejících svátků –
výstavy se zapojila většina pracovníků muzea, ať již jen
výstava Vánoce na zámku doplněná
interpretovanou vzpomínkou, zapůjčením vlastních hraček
či osobních fotografií.
o tvořivé dílny zaměřené na ruční
zdobení skleněných vánočních ozdob nadchla malé i velké.
Vedle výstav je pro návštěvníky připravována celá řada dalších aktivit, vedoucích ke zvyšování
povědomí o uměleckohistorických, kulturních a přírodních památkách v řadách laické a odborné
veřejnosti. Prostřednictvím odborně komentovaných vycházek a uměleckohistorických zájezdů
je nejen upozorňováno na prostředí, ve kterém společně žijeme, ale vytvářením happeningů
a krátkých setkání či rukodělných dílen jsou aktivně zapojováni jednotlivci z různých
společenských skupin, což se velmi pozitivně odráží zejména v oblasti trávení volného času
dětmi a seniory.
Vzdělávání veřejnosti je podporováno rovněž velkým množství populárně naučných přednášek.
Dlouholetou tradici má v muzeu cyklus tzv. Muzejních úterků. Po předchozích zkušenostech se
zavedením bloků se vztahem k velkým výstavám či projektům (tentokráte z oblasti optického
průmyslu v první polovině roku a k dějinám školství v jeho závěru) v tomto trendu s úspěchem
pokračujeme. Nezapomínáme ani na milovníky výtvarného umění, pro které je po dobu školního
roku připravena vždy jedna
přednáška v měsíci a dvakrát
ročně uměleckohistorický zájezd.
Muzeum Komenského v Přerově
je každoročně zapojeno do Festivalu muzejních nocí, pořádaném Asociací muzeí a galerií
v letních měsících. Podzim patří
již tradičně hraným nočním
prohlídkám muzea, které se
směřují vždy k významnému
přerovskému výročí, výročí zámku či zacíleny na významnou
výstavu. V této souvislostí nelze
nezmínit
Kroužek
mladých
Vernisáž výstavy Zkáza z nebe byla provázena obrovským zájmem
muzejníků, složený z dětí a mládeodborné i laické veřejnosti. Velkou měrou k tomu přispěla
že od desíti do osmnácti let, který
i přítomnost amerických letců, kteří se letecké bitvy nad Přerovem
přímo zúčastnili. Jejich návštěvu České republiky osobně zaštítil
se na přípravě nočních prohlídek
a finančně zajistil majitel přerovské Meopty, plk. v.v. pan Paul Rausnitz
a celé řadě dalších muzejních
(zcela vpravo).
aktivit podílí.
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06 Přehled realizovaných krátkodobých výstav
název (kurátor, komisař)
termín

místo

průvodce/
neplatící
katalog
návštěvníci

návštěvnost
celkem

Autorská
Labyrint přerovských
z výzkumu škol (J. Klímová)

25.10. 2013- zámek
16.3. 2014

ne

11

139 1

Staré časy „datlovací“
(L. Vyňuchal)

22.11. 2013- zámek
16.3. 2014

ne

70

490 2

Stříbro chudých. Cínové
předměty ze sbírek
Muzea Komenského
v Přerově. (L. Maloň)
Atlas ptáků neobyčejných
(J. Kosturová)

10.12. 2013 zámek
-16.3. 2014

ano

20

58 3

2.4.-31.10.
2014

ORNIS

ne

533

1 247

Za císaře pána a jeho
rodinu. Přerov na prahu 1.
světové války (K. Lukeš, J.
Klímová, P. Sehnálek, J.
Lapáček)
Zkáza z nebe. 70. výročí
bombardování Přerova a
leteckých bojů nad
Přerovskem
(A. Drechsler)
Dětský svět a móda
20.století (H. Kovářová)

7.5.-27.10.
2014

zámek

ano

527

1 172

21.11. 2014- zámek
15.3. 2015

ne

167

416 4

5.12. 201415.3. 2015

zámek

ne

72

194 5

Nad Betlémem vyšla
hvězda (L. Maloň)

29.11. 2013 zámek
- 5.1. 2014

ne

66

73 6

Tepaný život Maria
Converia (J. Lauro)
Muzikanti, co děláte?
(L. Maloň)
Pojďte k nám, budeme si
hrát! (Š. Krákorová
Pajůrková, K. Sehnálková)
Kovářství objektivem
Pavla Motana (J. Lauro)
Vánoce na zámku
(H. Holásková,
Š. Krákorová Pajůrková)
Přerov – příběh staré
cesty (J. Mikulík,
Z. Schenk)
Máma mele maso aneb
Kdysi před tabulí
(J. Klímová, M. Konířová,
L. Vyňuchal)
Kouzlo starých map
(H. Kovářová)

27.4.-31.8.
2014
30.5-7.9.
2014
17.6.-12.10.
2014

Helfštýn

ano

zámek

ne

691

691

zámek

ne

852

3 027

Autorská

Podíl na
výstavě

Pavel Novák - Jsi tu stále
(Š. Krákorová Pajůrková)
Německý Brod a Velká
válka 1914-1918
(P. Sehnálek)
Tikající krása (R.

14.9.-30.11. Helfštýn
2014
30.11. 2014- zámek
11.1. 2015
17.12. 2013- Galerie
28.3. 2014 města
Přerova
6.2.-26.4.
Městské
2014
muzeum
a galerie
Břeclav
20.2.-27.4.
Vlastivěd
2014
né
muzeum
Olomouc
10.3.-3.5.
Galerie
2014
města
Přerova
21.3.-11.5.
Muzeum
2014
Vysočiny
Havlíčků
v Brod
15.5. – 25.6. MěK.

52

28 483

ne

3 309

ne

424

893 7

ne

1 912

1 912

ne

1 915

1 915

ne

5 492

ne

3 050

3 050

ne

1 068

1 068

ne

1018

1018

Himmler)
"…táži se Vás, berete si
dobrovolně…"
(Š. Krákorová Pajůrková,
K. Lukeš)
Škola před 100 lety
(J. Klímová, L. Vyňuchal)

Přejatá
aktivně

Převzatá

Zapůjčená

V zákopech a zázemí.
Velká válka 1914-1918 v
Evropě i na Zlínsku
(J. Klímová, M. Konířová,
L. Vyňuchal)
Ve šlépějích dědečka
Komenského. Vzdělaný
muž s barokní parukou
Daniel Arnošt Jablonský
(Helena Kovářová)
Detektory v archeologii.
Jak pomáhat a neublížit
(Z. Schenk, J. Mikulík)
Silesia picta. Veduty
slezských měst a staré
mapy Slezska (Helena
Kovářová)
Zbořilův Betlém
(L. Maloň)

Putovní
přejatá

Lipník
nad
Bečvou
12.-13.9.
Obecní
2014
úřad
Osek nad
Bečvou
13.-14.9.
ZŠ a MŠ
2014
Osek nad
Bečvou
18.9.-23.11. Muzeum
2014
jihovýcho
dní
Moravy
ve Zlíně
10.12 2013 - zámek
16.3. 2014

ne

512

512

ne

960

960

ne

7 000

7 000

ne

71

135 8

zámek

ne

103

346

12.12. 2014- zámek
1.3. 2015

ne

0

11 9

11.2.-1.6.
2014

8.12. 20132.2. 2014

Městské
muzeum
Ústí nad
Orlicí

ne

400

400

23.5. 2014

Kostel
Českobratr
ské církve
evangelick
é, Přerov

ne

922

922

26.11. 2013- Muzeum
30.9. 2014 Novojičín
ska,
Památník
JAK
Fulnek
Roma Rising/Romské
8.11. 2013- zámek
obrození (Radim Himmler) 2.3. 2014

ne

2 034

2 034

ne

84

88 10

4709

66 037

Jan Amos Komenský
(H. Kovářová)
Putovní
vlastní

2014

Písmo na papíře otištěné
a v kameni tesané
(H. Kovářová)

Celkem
1
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v měsících leden – březen 2014
2
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v měsících leden – březen 2014
3
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v měsících leden – březen 2014
4
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v měsících listopad – prosinec 2014
5
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v prosinci 2014
6
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v lednu 2014
7
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v měsících listopad – prosinec 2014
8
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v měsících listopad – prosinec 2014
9
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v prosinci 2014
10
v tabulce je započítána návštěvnost výstavy v měsících leden – březen 2014

07 Kulturně výchovné akce
název
Kulturní
projekty

Festival vojenské historie
(V. ročník)

termín

místo

24.-25.5. Helfštýn
2014

53

neplatící
návštěvníci
422

návštěvnost
celkem
2 168

obecně

Koncerty

Přednášky

Divadelní den pro děti i
31.5. 2014
dospělé s divadlem Tramtarie
Za císaře pána a jeho rodinu –
6.6. 2014
přerovská muzejní noc
Folklorní festival V zámku
13.6.-14.6.
a podzámčí 2014
2014
Helfštýnská pouť
5.-6. 7. 2014
XXII. Hradní bál
19.7. 2014
Zahradní slavnost
20.7. 2014
XXXIII. Mezinárodní setkání
30.-31.8.
uměleckých kovářů
2014
HEFAISTON
V. ročník hudebního setkání
7.6. 2014
Rockový Helfštýn
Koncert ZUŠ Přerov
26.6. 2014
Vivat flauto
5.- 9.8. 2014
Koncert Pohoda
31.8. 2014
Klavírní recitál Alice
11.11. 2014
Rajnohové ke Dni veteránů
Koncert „Má vlast aneb
16.11. 2014
Hudební pouť Václava
Hudečka
Vánoční koncert komorního
12.12. 2014
dechového tria
Lapáček, J.: Nejstarší
21.1. 2014
přerovské školství
Maloň, L.: Stříbro chudých
30.1. 2014
Klímová, J.: Obecné a
4.2. 2014
měšťanské školy v Přerově
Klímová, J.: Přerovské školství
13.2. 2014
po roce 1945
Jirák, P.: Školství v místních
18.2. 2014
částech
Mrázek, I.: Drahé kameny
1.3. 2014
předkolumbovských civilizací
v Mexiku
Maloň, L.: Učňovské školství
4.3. 2014
v Přerově
Kovářová, H.: Mapa Moravy
5.3. 2014
v prvních nizozemských
atlasech světa
Škorpík, M.: Ázerbájdžán –
13.3. 2014
dvě horstva, jedno moře a lidé
Malátková, V.: Soví noc
20.3. 2014
Krákorová Pajůrková, Š.:
26.3. 2014
Proměny města Přerova na
přelomu 19. a 20. století
Krákorová Pajůrková, Š.:
27.3. 2014
Přerov, jak ho možná neznáte
Giesl, T.: Pod křídly
15.4. 2014
hromoptáka
Straková, M.: Kouzlo doby
24.4. 2014
viktoriánské
Konířová, M.: Změna vhodných
13.5. 2014
textů v nevhodné. Vyřazování
knih a učebnic obecných škol
za první světové války
(konference MKP)
Klímová, J.: Přerovské školství
14.5. 2014
v letech Velké války
(konference MKP)
Kovářová, H.: Velká válka
14.5. 2014

54

Helfštýn

170

685

25

161

Přerov, HN

1 600

1 600

Helfštýn
Helfštýn
Přerov, ORNIS
Helfštýn

498
225
53
2 213

2 615
848
161
10 213

0

838

Přerov, zámek
Helfštýn
Přerov, zámek
Přerov, zámek

86
638
48
52

86
2 875
48
52

Přerov, zámek

24

91

Přerov, zámek

5

50

Přerov, HN 31

4

14

Přerov, HN 31
Přerov, HN 31

2
0

28
14

Přerov, HN 31

0

19

Přerov, HN 31

2

14

Přerov, HN 31

0

13

Přerov, HN 31

0

5

Olomouc,
Vlastivědné
muzeum
Přerov, ORNIS

0

34

7

10

Přerov, ORNIS
Přerov,
Sokolovna

4
25

39
25

Přerov, HN 31

1

40

Přerov, ORNIS

7

12

Přerov, HN 31

1

12

Přerov, zámek

0

32

Přerov, zámek

0

25

Přerov, zámek

0

21

Přerov, zámek

Helfštýn

a vesnické školy na příkladu
Drahotušska (konference
MKP)
Sehnálek, P.: Město na prahu
nové doby (Přerov 1895–1914)
Lukeš, K.: Umění a umělecká
řemesla konce 19. století
Sehnálek, P.: Zábavný pozdrav
z Přerova (volný čas v dobách
předválečných)
Lukeš, K.: Ze všedního dne do
uměleckých představ. Umění
a řemesla v letech 1900–1914
Lapáček, J.: Slavomír
Kratochvíl a sokolský odboj
Lukeš, K.: Z uměleckých
představ do všedního dne secese
Krákorová Pajůrková, Š.:
Přerov na starých
pohlednicích
Kovářová, H.: František
Slaměník (vzpomínkový akt
SMP)
Klímová, J.: Strasti přerovských
škol v letech Velké války
(1914-1918)
Krákorová Pajůrková, Š.:
Proměny města Přerova na
přelomu 19. a 20. století
Konířová, M.-Straková, M.Ranková, J.: Jak se psalo
i nepsalo o Velké válce
Klímová, J.: Přerovské školství
v letech Velké války a osudy
gymnázia do roku 1918
Maloň, L.: Velká válka a Lipník
nad Bečvou

20.5. 2014 Přerov, HN 31

0

9

29.5. 2014 Přerov, HN 31

1

11

3.6. 2014 Přerov, HN 31

0

6

17.6. 2014 Přerov, HN 31

0

11

9.9. 2014 Přerov, HN 31

2

22

18.9. 2014 Přerov, HN 31

0

9

23.9. 2014 Přerov, HN 31

3

24

5.10. 2014 Přerov,
Městský
hřbitov
7.10. 2014 Přerov, HN 31

25

25

2

12

7.10. 2014 Přerov, Domov
pro seniory

60

60

6

6

27

27

19

19

1

14

21.10. 2014 Přerov, HN 31

2

15

Gregorová, R.: O ropuším
kameni, hadím vejci
a tajemném jednorožci
Maloň, L.: Velká válka
a Radvanice

23.10. 2014 Přerov, ORNIS

6

12

25.10. 2014 Radvanice,
Obecní úřad

53

53

Drechsler, A.: Doklady
prehistorického umění
v pravěku Přerovska
Krákorová Pajůrková, Š.:
Přerov na starých
pohlednicích. Pohlednice moderní komunikační
prostředek počátku 20. století
Vyňuchal, L.: Hrady a panská
sídla Alsaska

31.10. 2014 Přerov, HN 31

0

30

10.11. 2014 Přerov, Sonus

20

20

10.11. 2014 Lipník n. B.,
Kulturní dům
Echo
13.11. 2014 Přerov, ORNIS

0

30

6

13

Lukeš, K.: Z uměleckých
představ do všedního dne kubismus
Sehnálek, P.: Čeští vojáci na
frontách 1. světové války

Chytil, J.: Jak se žije ptákům na
turecko-syrské hranici?

8.10. 2014 Přerov,
Městská
knihovna
9.10. 2014 Přerov,
Gymnázium
J. Škody
9.10. 2014 Lipník n. B.,
Městská
knihovna
16.10. 2014 Přerov, HN 31

55

Vzdělávací
programy

Workshopy

Kovářová, H.: Diktandovka,
Schreibheft a písanka – školní
sešity ze sbírek MKP
(konference VMP)
Straková, M.: Ohlédnutí za
jednou legendou –
čarodějové, čarodějky a školní
romány (seminář MěK)
Drechsler, A.; Schön, J.:
Vzpomínka na spojenecké
letce. K 70. výročí leteckých
bojů nad Přerovskem
Vyňuchal, L.: Hrady Alsaska
Archeologie
Entomologie
Národopis
Mineralogie
Hra na muzeum aneb Co
zahalil čas do pláště pana
Komenského
Historie českého školství
Přerov na počátku 20. století…
aneb Jak se žilo za císaře
pána
O tajemstvích přerovského
zámku aneb Pojďte s námi
objevovat přerovskou historii!
Z Betléma do světa skleněné
krásy aneb Tak trochu jiné
Vánoce na zámku
Ptáci
Zimní
Sovy do škol
Jarní
Stromy
Ejhle, žába!
Ježkův rok
Komentované prohlídky
záchranné stanice
Atlas ptáků neobyčejných
Pod kloboukem
Den zvířat
Muzikanti, co děláte?
Putování k jesličkám
Až se jaro zeptá (výroba
ptačích budek)
Noční kování
Snoví ptáci (výtvarná dílna)
Tvořivé dílničky a loutkování
pro nejmenší
Helfštýnské ateliéry MKP
XXVI. Kovářské fórum

Exkurze

Vánoční strom pro ptactvo
Mezinárodní sčítání vodního
ptactva
Zimní prohlídka parku
Michalov
Prohlídka parku Michalov

13.11. 2014 Pardubice,
Východočeské
muzeum

0

37

19.11. 2014 Přerov,
Městská
knihovna

0

72

27.11. 2014 Přerov, HN 31

2

37

11.12. 2014 Přerov, HN 31
Přerov, zámek
Přerov, zámek
Přerov, zámek
Přerov, zámek
Přerov, zámek

2
76
14
6
8
19

23
969
162
122
83
321

Přerov, zámek
Přerov, zámek

43
36

628
575

Přerov, zámek

17

267

Přerov, zámek

88

634

Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS

49
40
23
2
13
17
43
47

562
432
415
38
155
91
333
47

Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Přerov, Cukrle
Přerov, ORNIS
21.2. 2014 Přerov, ORNIS

37
2
11
12
13
6

378
24
42
119
157
47

26.4. 2014 Helfštýn
22.5. 2014 Přerov, ORNIS
3.-6.6. 2014 Helfštýn

19
19
0

200
19
397

Helfštýn

286

1211

Helfštýn

1547

7 333

35
24

91
24

18.1. 2014 Přerov

0

13

5.4. 2014 Přerov

1

8

21.-22.6.
2014
24.-29.8.
2014
21.12. 2014
18.1. 2014

56

Přerov, ORNIS
Tlumačov

Ornitologická exkurze do
Tovačova
Noc slavíků
Vítání ptačího zpěvu

Ostatní

Prohlídka parku Michalov
Muzejní uměleckohistorický
zájezd KPVU – Za památkami
Znojma
Ornitologická exkurze na
Záhlinické rybníky
Prohlídka parku Michalov
Komentovaná
uměleckohistorická prohlídka
ke dnům EHD
Muzejní uměleckohistorický
zájezd KPVU – Za památkami
Zlína
Prohlídka parku Michalov
Ptačí festival na rybníku Nesyt
a na Záhlinických rybnících
Exkurze pro účastníky
mezinárodní konference
Archeologický výzkum krajiny
a ICT pořádané Slezskou
univerzitou v Opavě (J.
Mikulík, Z. Schenk)
Archeologické památky
Přerova a Předmostí. Exkurze
pro Univerzitu 3. věku při UP
Olomouc (A. Drechsler)
Činnost a zázemí pracoviště
dějin školství MKP, exkurze
pro pracovníky bratislavského
Múzea školstva a pedagogiky
(J. Klímová a kol.)
Vyznáte se v přerovských
školách? Soutěž (J. Klímová)
37. Novoroční výstup
Komentovaná prohlídka
výstavy Labyrint přerovských
škol
Soutěž Labyrint přerovských
škol - vědomostní test
(J. Klímová)
Doprovodný program
Velikonoce na hradě
Author Šela Marathon
Houbařské pondělí
Komentovaná prohlídka
výstavy Za císaře pána a jeho
rodinu (školská část,
konference, J. Klímová)
Konference Škola a Velká
válka
Slavnostní vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže a vernisáž
Muzikanti, co děláte? (L.
Maloň, K. Tomešková)
Zápasníci za hradbami

12.4. 2014 Tovačov

3

3

3.5. 2014 Přerov,
Žebračka
4. a 10.5. Záhlinice,
2014 Chvalčov
7.6. 2014 Přerov
19.6. 2014 Znojmo

0

3

60

60

1
1

4
43

1

1

0
82

4
82

0

18

0
65

4
65

0

20

14.11. 2014 Přerov,
Předmostí,
zámek

0

20

27.11. 2014 Přerov,
zámek, HN 35

0

7

50

50

Helfštýn
Přerov, zámek

398
3

2 914
27

1.2.-9.3. Přerov, zámek
2014

11

11

Helfštýn

685

5 310

Helfštýn
Přerov, ORNIS
Přerov, zámek

198
9
0

889
33
25

13.-14.5. Přerov, zámek
2014
29.5. 2014 Přerov, zámek

10

35

28

28

28.6. 2014 Helfštýn

84

898

21.6. 2014 Záhlinice
8.7. 2014 Přerov
7.9. 2014 Přerov
11.9. 2014 Zlín
13.9. 2014 Přerov
4.10. 2014 Nesyt,
Záhlinice
16.10. 2014 Helfštýn,
Hlinsko

ledenbřezen
2014
4.1. 2014
19.1., 15.2.,
16.3. 2014

19.4.-21.4.
2014
3.5. 2014
12.5. 2014
13.5. 2014
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Přerovské
listy

Houbařské pondělí
Houbařské pondělí
Hradní letní kino
Evropská noc pro netopýry
Houbařské pondělí
Hradní kejkle
Po stopách c. k. Přerova.
Komentované prohlídky města
v rámci DEKD (P. Sehnálek)
Komentované noční prohlídky
hradu
Komentovaná prohlídka
školských expozic MKP a
komeniologické pracovny pro
potomky F. Slaměníka (H.
Kovářová)
Den stromů
Vernisáž výstavy Zkáza z nebe
(A. Drechsler, Z. Schenk)

30.6. 2014
7.7. 2014
2.8. 2014
31.8. 2014
1.9. 2014
6.9. 2014
7.9. 2014

Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Helfštýn
Přerov, ORNIS
Přerov, ORNIS
Helfštýn
Přerov

1
4
56
0
13
139
82

9
19
165
12
34
868
82

14

136

5.10. 2014 Přerov, zámek

8

8

19.10. 2014 Přerov, ORNIS

350

360

20.9. 2014 Helfštýn

20.11. 2014 Přerov, zámek

Edukační pracoviště
Na začátku roku 2014 jsme mohli s klidným
srdcem konstatovat, že jsme zcela spokojeni
s nabídkou osmi zaběhnutých muzejních
animací, jejichž realizace plynule přešla do
dalšího kalendářního období. Nicméně jsme
si vědomi, že je potřeba neustále
obohacovat edukační činnost pro školy,
a proto jsme se šířeji zamysleli nad
vzdělávacím potenciálem stálých expozic
přerovského muzea. Edukační obsah
nového výstavního plánu nás navíc přivedl
k myšlence
vytvořit
další
programy
Jak se žilo za císaře pána dokázal zábavnou formou
zaměřené
na
oživení
aktuálních
návštěvníkům i průvodce a lektor Jaroslav Chmelař.
společenskovědních témat. S přihlédnutím
k pozitivním názorům laické i odborné veřejnosti na naše stávající edukační aktivity jsme se
rozhodli hlouběji věnovat problematice zdejší paměti místa. Naše muzejně-edukační snaha
přerostla do prosazení zážitkového způsobu připomenutí významu našeho města jak v nedávné
minulosti – před sto lety, tak v dobách dávno zapomenutých – ve středověku i v čase raného
novověku, kdy lokalita zdejšího zámeckého návrší nabývala na specifické důležitosti.
Na letní období jsme připravili lektorský program k pilotní výstavě Muzea Komenského
v Přerově, který jsme nazvali Přerov na počátku 20. století… aneb Jak se žilo za císaře pána.
Na šesti interaktivních stanovištích jsme si s účastníky zážitkových aktivit z řad dětí
a mládeže připomínali zvlášť dlouhé období vlády císaře Františka Josefa I. a snažili jsme se
hravým způsobem předat dětem poznatky o kontrastech života a umění na prahu první světové
války.
V podzimním čase pak přišel na řadu dlouho očekávaný program, jehož výchovně vzdělávací
náplní bylo přivést školáky v rolích mladých badatelů do prostor starobylých zdí přerovského
zámku a všímat si stavebních prvků a artefaktů, které díky výsledkům současných
archeologických výzkumů umožňují poznávat minulost původního hradu a zabývat se jeho dosud
neobjasněnými záhadami. Jak vyplývá z názvů obou variant animace Pohádkové povídání
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(dobrodružné bádání) nad tajemstvími přerovského zámku…, osm
zastavení oživených převyprávěním
pověstí a řadou zadaných úkolů
dobových činností vedlo k bohatému
poučení, ale i k potěšení. V prosinci
jsme se přednostně zaměřili na
rozvíjení kreativity návštěvníků, a to
nejen z řad mladé generace.
V programu připraveném k vánoční
výstavě jsme se vydali s dětmi
Z Betléma do světa skleněné krásy…
Po komentované prohlídce působivě
nainstalovaných dřevěných figurek,
V roce 2014 jsme poodhalili tajemství přerovského zámku.
Zde v rolí „zámecké paní“ Olga Halusková.
vánočních stromků a návštěvě
interiéru valašské rychty jsme
s malými zájemci o poznávání českých tradic přistoupili k tvorbě ve výtvarné dílně – k vlastnímu
dekorování skleněných baněk. Popisovaná aktivita sklidila velký úspěch nejen u dětských
účastníků programu, ale také u dospělých návštěvníků výstavy, včetně zástupců nejstarší
generace z přerovského Domova pro seniory.
Za rok 2014 činí celkový součet účastníků zámeckých animačních programů 3613:
Archeologie – 869, Entomologie – 162, Národopis 122, Mineralogie – 83, Komenský – 321, Dějiny
českého školství – 598, Císař pán – 563, Historie zámku – 267, Betlémy – 634. K tomuto číslu by
bylo možné přičíst desítky návštěvníků především z řad rodičů a prarodičů, kteří se svými dětmi
absolvovali samoobslužnou variantu výše prezentovaného programu k pilotní výstavě MKP.
S ohledem na uvedené lze říci, že počet návštěvníků našich edukačních programů
realizovaných v prostorách přerovského zámku se stále zvyšuje. Za zmínku určitě také stojí
závěr, že ústní i písemné reakce návštěvníků poukazují na stoupající zájem skupin
o oživující formu prohlídek muzejních expozic i výstav s lektorem.
Pracovníci edukačního pracoviště výstavního a programového oddělení také dílčím způsobem
participují na mnoha akcích, jejichž obsah zaštiťují odborní pracovníci z oddělení společenských
věd (např. vernisáže, exkurze studentů z vysokých škol, apod.). Aktivně jsme se podíleli
například na vyhodnocení výtvarné soutěže pro děti, tentokrát s tématem Muzikanti, co děláte.
Muzejní pedagožka i průvodci v rolích lektorů věnovali zvláštní pozornost obohacení výchovněvzdělávacího konceptu muzejní noci zaměřené na herní způsob poznávání Přerova na počátku
20. století, který lze zpětně považovat
za úspěšné pokračování doprovodných
aktivit vzešlých z námětu vernisáže
výstavy Za císaře pána... V průběhu
roku 2014 se od kostýmovaných
průvodců, kteří na požádání vstupovali
do nejrůznějších dobových rolí,
dozvěděli návštěvníci přerovského
muzea napříč generacemi také mnoho
zajímavých poznatků (např. z historie
českého školství), a to především
během komentovaných
prohlídek
expozic a výstav. Na podzim tým
Edukační pracovnice a autorka vzdělávacích programů
edukačních
pracovníků
osobně
pomáhá dětem zkrátit dobu čekání na Ježíška.
podpořil oslavy 110. výročí vzniku školy
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v Lobodicích. Poučně-žertovným dramatickým vystoupením pomohli muzejní lektoři přenést
obyvatele malé obce na Přerovsku do starých časů.
Odborné studium, věda a výzkum
Dlouhodobý externí výzkumný úkol zaměřený na reflexi procesu muzejní edukace s přihlédnutím
k detailní analýze klíčových momentů výuky přerostl do návrhu alterací (zlepšujících změn),
které byly v jarních měsících roku 2014 vyzkoušeny v učebních situacích přerovských muzejněedukačních programů pro školy. Zjištění vzešlá ze studia uvedeného kroku byla zapracována do
výsledků kvalitativního výzkumu z oblasti animace kulturního dědictví se zaměřením na kontext
muzejní pedagogiky a s přesahem do ostatních společenskovědních oborů - spolupráce
a garance Katedry výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Závěry výzkumného šetření
reflektivního praktika byly uveřejněny v dizertační práci muzejní pedagožky. Dostupné
z: https://theses.cz/id/sosc1u. V červnu 2014 úspěšnou obhajobou této vědecké práce ukončeno
doktorské studium. K. Tomešková
Lektorská a metodická činnost
1. pololetí roku 2014: Participace na externí výuce volitelných předmětů z nabídky pro
magisterské obory Galerijní animace na Katedře výtvarné výuky PdF UP v Olomouci.
K. Tomešková
2. pololetí roku 2014: Lektorování celodenních workshopů v rámci projektu TERA (rozvoj
expresivních terapií), zastřešeno Katedrou psychologie, FF UP v Olomouci. Témata: Vzdělávací
obsah – reflexe – zážitek, Vhodné způsoby využití artefiletických a arteterapeutických metod
v pedagogické praxi. K. Tomešková
Lektorování celodenního workshopu muzejní pedagogiky Jak a proč… co nejlépe zpřístupnit
muzejní obsah pod záštitou MCMP při MZM v Brně, Dietrichsteinský palác, 26. května 2014.
K. Tomešková
Tvorba odborných akcí pro muzejně pedagogické profese – pořádání konferencí
V souvislosti s nově nabytou funkcí muzejní pedagožky, která od konce roku 2013 předsedá
výboru pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR, se přerovské muzeum stalo
spoluorganizátorem nejednoho semináře či konference v muzejním i pedagogickém prostředí,
včetně akademické půdy. Za významnou považujeme například přípravu dvoudenního
celostátního semináře zaměřeného na kultivaci muzejně pedagogických profesionálů Muzejní
edukace v přírodovědných expozicích a na industriálních památkách (Ostravské muzeum, 15.-16.
září 2014) nebo participaci na mezinárodní odborné konferenci Vzdělávací obsah v muzejní
edukaci (KVV PdF UP v Olomouci, 23.–24. dubna 2014). K. Tomešková.
Aktivní prezentace na odborných
seminářích a konferencích (výběr)
Mezinárodní
odborná
konference
Vzdělávací obsah v muzejní edukaci,
23.–24. dubna 2014, Katedra výtvarné
výchovy PdF UP Olomouc. Lektorování
workshopu Muzejně-edukační situace
nás víc než zajímá… K. Tomešková
(ve spolupráci s J. Slavíkem, KVK PU
v Plzni)
Konference České asociace pedagogického výzkumu Pedagogický výzkum:
spojnice mezi teorií a praxí, 8.–9. září
2014, Ústav pedagogických studií PdF

Práce s návštěvníky nás baví. A že baví i je, dokládají zcela
naplněné kapacity našich doprovodných programů.
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UP Olomouc, prezentace vědeckého posteru Poznávací procesy dětí během muzejní edukace.
K. Tomešková
Celostátní kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví Muzeum a proměny společnosti,
4.–5. listopadu 2014, AMG ČR, Brno, odborný příspěvek Muzejní pedagogika – historie,
současnost a vize oboru. K. Tomešková (ve spolupráci s P. Šobáňovou, KVV PdF UP v Olomouci)
Celostátní seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR Muzejní
edukace v přírodovědných expozicích a na industriálních památkách 15.–16. září 2014, Ostravské
muzeum, zahájení – příspěvek Metavědecké objevování ostravského génia loci (+ poster).
K. Tomešková
Seminář Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace, 20. listopadu
2014, Národní muzeum Praha, odborný příspěvek Herní způsob převyprávění historických
příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech
a událostech v dějinách. K. Tomešková
Publikační činnost (výběr)
Tomešková, K.: Je libo na virtuální prohlídku aneb Edukační návštěva v ruských muzeích. In: Acta
Musealia, 2013/1, s. 61-64.
Tomešková, K.: Toto je … jako když … kost (Pedagogická komunikace s dětským návštěvníkem
jako algoritmus efektivní muzejní edukace). In: Kultura, umění a výchova, 2(2) [cit. 2014-09-23].
ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=
7&clanek=45
Tomešková, K.: Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. In: Věstník AMG, 3/2014, s. 17–18. ISSN 12132152. Dostupné z: http://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2014/AMG/ Publikace/vestnik/3
_14_WEB.pdf
Tomešková, K.: Zdař bůh! In: Věstník AMG, 5/2014, s. 16. ISSN 1213-2152. Dostupné z:
http://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2014/AMG/Publikace/vestnik/5_14_WEB.pdf

Propagace
Propagace muzea je zacílena zejména na propagaci jednotlivých krátkodobých výstav
a akcí. 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 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. Drobnou součástí propagace je rovněž poskytování věcných darů do různých soutěží
(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. Úspěšně pokračujeme v redakci Muzejního zpravodaje, který je distribuován jak
elektronickou formou, tak v omezeném nákladu (cca 150 ks) bezplatně i v podobě tištěné.
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Zpravodaj je tištěn vlastním nákladem a celá jeho redakce je společnou prací odborných
pracovníků muzea a pracovníků výtvarného pracoviště VPO.
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10 Oddělení správy a provozu
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
Přerov
Týn nad
Bečvou
Týn nad
Bečvou

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

274
60

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

Novosady

-

trafostanice

Seznam pronajatých prostor
obec
Přerov
Přerov
Tovačov
Oplocany

objekt
zámek
bývalá škola
zámek
nebytový prostor

způsob využití
stálé expozice, výstavní sály, depozitář
pracovna, depozitáře
depozitáře
depozitáře

Investice a stavebně výrobní činnost
Investice zřizovatele stavební
Název investice
Hrad Helfštýn – zastřešení paláce – stavebně technický
průzkum

termín realizace

náklady v Kč

prosinec 2014

54 450

termín realizace
květen 2014

náklady v Kč
538 173

listopad 2014

24 261

Investice vlastní stavební
Název investice
Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo
Rekonstrukce mostní konstrukce ve III. příkopu na hradě
Helfštýně –projektová dokumentace

Stavebně výrobní činnost vlastní
V měsících září a říjen byla opravena část střechy budovy na druhém nádvoří hradu Helfštýn
za 231 804 Kč.

Ostatní činnost
Důležitá údržba
V dubnu byla provedena obnova tanečního parketu na druhém nádvoří hradu Helfštýna
za 62 262 Kč.
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Revize
V průběhu roku 2014 byly provedeny revize plynových spotřebičů, elektroinstalace, plynovodů,
hromosvodů, komínů, EZS, výtahu, hasicích přístrojů a hydrantů ve lhůtách požadovaných
právními předpisy.
Školení
V listopadu se zaměstnanci MKP využívající referentská
ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů referentů.

vozidla

zúčastnili

školení

Převoz rozsáhlé sbírky preparovaných ptáků
z Jaroměře byl logisticky náročný. Řidič Zdeněk
Vyskočil jezdí za všech okolností bezpečně a včas.

Výroba pódia na hradě Hefštýně. Pavel Hofman
asistuje stolaři Richardu Novotnému.

Pavel Hofman při přípravě konstrukce
k zavěšení letadel se hlavou téměř dotýkal
svorníku bývalé zámecké kaple.

Výroba funkční zmenšeniny padacího
mostu byla v loňském roce jedním
z mistrovských kusů Richarda Novotného.
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11 Ekonomické oddělení
Seznam zaměstnanců
Ředitelství
Mgr. Radim Himmler
Mgr. Zuzana Zalabáková

ředitel
asistentka ředitele

Oddělení společenských věd
Mgr. Lubor Maloň
Mgr. Aleš Drechsler
Mgr. Jarmila Klímová
Bc. Marta Konířová
Mgr. Helena Kovářová
Mgr. Kamil Lukeš, DiS.
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Bc. Jan Mikulík
PaedDr. Jitka Ranková
Bc. Petr Sehnálek
Mgr. Zdeněk Schenk
Mgr. Markéta Straková, Ph.D.
Lubomír Vyňuchal

vedoucí oddělení, kurátor
archeolog, kurátor
kurátorka
kurátorka
kurátorka
kurátor
kurátorka
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.
Bc. Andrea Šindlerová, DiS.
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.
Bc. Petra Trlidová, DiS.
Otakar Bujnoch

vedoucí oddělení, výstavářka
výstavářka
průvodkyně
fotografka
výtvarník a aranžér
restaurátorka, konzervátorka
průvodce
restaurátor, konzervátor
restaurátorka, konzervátorka (do
na RD)
pedagog volného času
průvodkyně, pedagog volného času
pokladník

Ekonomické oddělení
Bc. Alena Chodilová
Zdeňka Kalábová
Jarmila Marčonková

vedoucí oddělení
evidence majetku a pokladní
personalistka a mzdová účetní

Oddělení správy a provozu
Ing. Zdeněk Zajíček
Pavel Hofman
Richard Novotný
Eva Nevosadová
Ladislava Podaná
Zdeněk Vyskočil

vedoucí oddělení
údržbář
stolař
uklízečka
uklízečka
řidič, elektrikář
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15.

3.

2017

Správa hradu Helfštýna
Bc. Jan Lauro
Stanislav Bernhauer
Marta Bijová
Eva Dvořáková
Hana Ďuráková
Pavla Janýšková
Stanislav Krásný
Zdenka Obadálková
Marek Pilný, DiS.
Eva Severová
Jarmila Šišáková

vedoucí správy hradu, kastelán, kurátor
řidič, údržbář
pokladní, prodavačka (od 1. 4. – 31. 10. 2014)
uklízečka (od 5. 4. – 31. 10. 2014)
prodavačka, průvodkyně
dokumentátorka, průvodkyně
průvodce
pokladní (od 4. 4. – 31. 10. 2014)
průvodce (od 1. 6. – 31. 10. 2014)
uklízečka
uklízečka

ORNIS
RNDr. Josef Chytil Ph.D.
Ing. Jana Kosturová
Mgr. Martina Hrazdirová
Jiří Polčák
Ladislav Rebro
RNDr. Jiljí Sitko, CSc.
Mgr. Martin Vymazal

vedoucí oddělení
pedagog volného času
zoolog, záchranná stanice
preparátor
údržbář
kurátor
ornitolog, kurátor

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

2

4

1

2

31 - 40 let

8

16

5

10

41 - 50 let

4

8

9

19

51 - 60 let

7

14

9

19

61 let a více

3

6

1

2

Celkem

24

48

25

52

vzdělání

muži

% mužů

ženy

% žen

bez vzdělání

0

0

0

0

základní vzdělání

0

0

1

2

střední vzdělání

0

0

1

2

střední vzdělání s výučním listem

8

16

5

10

střední vzdělání s maturitní zkouškou

3

6

4

8

vyšší odborné

1

2

0

0

Vysokoškolské

12

25

14

29

celkem

24

49

25

51

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
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3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2014
Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců
Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců
Počet přepočtených zaměstnanců

10 434 121,00 Kč
18 002,28 Kč
48,3

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2014
Počet
nástupy
1
odchody
1

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců
trvání pracovního poměru zaměstnanců

počet zaměstnanců v %

0 - 5 let

24,49 %

6 - 10 let

24,49 %

11 - 15 let

22,45 %

16 - 20 let

18,37 %

21 let a více

10,20 %

celkem

100 %

Základní údaje o hospodaření organizace
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z doplňkové činnosti
Výnosy celkem

23 263 498,95 Kč
374 488,00 Kč
23 637 986,95 Kč

Náklady v hlavní činnosti
Náklady v doplňkové činnosti
Náklady celkem

22 979 678,03 Kč
89 806,36 Kč
3 069 484,39 Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti
Výsledek hospodaření celkem

283 820,92 Kč
284 681,64 Kč
568 502,56 Kč

Dotace na provoz – celkem
18 149 190,26 Kč
Z toho
− zřizovatel
17 352 604,00 Kč
− Olomoucký kraj
o Hefaiston
120 000,00 Kč
o Spolufinancování ISO/C 2014
80 000,00 Kč
o Environmentální vzdělávání
35 750,00 Kč
− Ministerstvo kultury
o ISO/C 2014
235 000,00 Kč
− Statutární město Přerov
o Kroužek mladých muzejníků
10 000,00 Kč
o Vydání publikace „Perly Muzea Komenského“
(čerpáno v závislosti na počtu spotřebovaných - prodaných
kusů publikací)
433,16 Kč
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o Vydání publikace „Dějiny přerovského školství“
(čerpáno v závislosti na počtu spotřebovaných - prodaných
kusů publikací)
o Vydání publikace „Stříbro chudých“
(poskytnuty 3 000 Kč, čerpáno v závislosti na počtu
Spotřebovaných – prodaných kusech publikací)
o Vydání publikace „Škola a velká válka“
(poskytnuto 11 000Kč, čerpáno v závislosti na počtu
spotřebovaných – prodaných kusech publikací)
o Vydání publikace „Za císaře pána“
(poskytnuto 10 000Kč, čerpáno v závislosti na počtu
spotřebovaných – prodaných kusech publikací)
o Výstavní projekt „Atlas ptáků neobyčejných“
o Výukový program „Pod kloboukem“
o Zahradní slavnost
o Záchranná stanice
Transferový podíl

5 905,60 Kč

97,50 Kč

7 700,00 Kč

9 700,00 Kč
10 000,00 Kč
12 000,00 Kč
20 000,00 Kč
250 000,00 Kč
57 570,00 Kč

Finanční výnosy
Výnosy z vlastní činnosti – celkem
Z toho
− tržby za vstupné
− tržby za výukové programy
− ostatní výnosy z prodeje služeb
− pronájmy
− prodej zboží
− Ostatní výnosy
− Čerpání fondů

2 841,59 Kč
5 428 385,10 Kč
3 766 751,00 Kč
214 010,00 Kč
441 939,00 Kč
369 600,00 Kč
473 785,00 Kč
41 939,50 Kč
120 360,60 Kč

Náklady na mzdy a odvody (52 pracovníků)
Fixní režijní náklady (odpisy + energie + nájemné + ostatní)
Ostatní provozní náklady celkem

14 085 602,00 Kč
4 066 841,73 Kč
4 917 040,66 Kč

Poměr výnosů z vlastní činnosti a dotace a příspěvku na provoz:
Výnosy z vlastní činnosti
Dotace a příspěvky na provoz
Výnosy celkem

5 488 796,69 Kč
18 149 190,26 Kč
23 637 986,95 Kč

výnosy z vlastní
činnosti
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Poměr osobních a provozních nákladů:
Osobní náklady
Provozní náklady
Náklady celkem

14 402 526,00 Kč
8 666 958,39 Kč
23 069 484,39 Kč

osobní náklady

Struktura výnosů (příspěvek zřizovatele, účelové dotace, z vlastní činnosti = celkem):
Příspěvek zřizovatele
7 352 604,00 Kč
Účelové dotace
796 586,26 Kč
Výnosy z vlastní činnosti
5 488 796,69 Kč
Výnosy celkem
23 637 986,95 Kč

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
příspěvek
zřizovatele

účelové dotace

výnosy z vlastní
činnosti

Údaje o majetku, s nímž je organizace příslušná hospodařit, zejména
údaje o jeho využití a účetní metodě odpisování majetku
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu.
Použité způsoby oceňování:
− Hmotný a nehmotný majetek – pořizovací cenou
− Zásoby – pořizovací cenou
− Pohledávky a závazky – jmenovitou hodnotou
− Peněžní prostředky a ceniny – jejich jmenovitou hodnotou
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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 2014
Schválený
rozpočet 2014

Č. ř.

Název ukazatele

1.
2.
3.

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

917 000,00
917 000,00
0

Upravený
rozpočet
za rok 2014
903 604,00
903 604,00
484 355,34

Skutečné plnění
za rok 2014 v Kč
903 604,00
923 608,00
484 355,34

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/55/7/2014 byl příspěvek na provoz-odpisy
snížen o 13 396,00 Kč.
Přehled DHM, DNM, DDHM a DDN
počáteční stav k
1. 1. 2014

název účtu

013

Software

366 144,00

366 144,00

018

DDNM

354 892,90

354 892,90

019

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

200 000,00

200 000,00

25 307 863,29

25 307 863,29

021

022
028
031

32

MD

25 971 147,50

D

konečný stav
k 31. 12. 2014

účet

120 619,09

26 091 766,59

1 908 469,00

1 908 469,00

Jiné inženýrské sítě

3 977 468,00

3 977 468,00

Ostatní stavby
Samostatné movité
věci

1 520 446,97

564 172,63

9 226 952,62
276 785,09

2 084 619,60
10 352,00

9 216 600,62

134 893,94

7 458 287,09

DDHM
Zahrady, pastviny,
louky

7 316 395,94
175 470,00

175 470,00

Zastavěná plocha

431 762,00

431 762,00

Ostatní pozemky

68 324,00

68 324,00

Kulturní předměty

1 387 321,10

1 387 321,10

Sbírkové předměty

2,00

2,00
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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

Kč
66 236,44
63 236,44
3 000,00

311

58 890,00
58 890,00
125 126,44

K nedobytné pohledávce byla vytvořena v zákonných lhůtách opravná položka. K 31. 12. 2014
vykazuje účet 194 – opravná položka k pohledávkám plnou hodnotu pohledávky,
tj. 58 890,00 Kč. Vzhledem k nedobytnosti pohledávky, bude navržen její odpis.

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
321

Kč
286 879,35
286 879,35

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
Závazné ukazatele 2014 (v Kč):
Schválený
rozpočet 2014

Název ukazatele
Limit mzdových prostředků
Příspěvek na provoz – odpisy
Odvody přísp.org. na účet zřizovatele
Hospodářský výsledek

10 194 000,00
917 000,00
688 000,00
0,00

Skutečné
Upravený
plnění za rok
rozpočet 2014
2014
10 285 721,00 10 542 524,00
903 604,00
923 608,00
857 953,00
857 953,00
0,00
568 502,56

V roce 2014 hospodařilo muzeum s prostředky z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu jiných územně
samosprávných celků či externích poskytovatelů a v neposlední řadě s příjmy z vlastní činnosti.
Provozní příspěvek zřizovatele každoročně obtížně pokrývá fixní náklady organizace – náklady
na energie, nájemné, zákonné odvody či tvorbu FKSP a jiné sociální náklady. Stále častěji je
nutno k získání potřených zdrojů oslovovat rozličné instituce.
Statutární město Přerov již tradičně přispívá ze svého rozpočtu na řadu aktivit – záchranná
stanice pro trvale hendikepované živočichy, kroužek mladých muzejníků, Zahradní slavnost, nový
výukový program Pod kloboukem, výstavní projekt a doprovodný program Atlas ptáků
neobyčejných či vydání průvodce k výstavě Za císaře pána a sborník z konference Škola
a Velká válka. V závislosti na spotřebě či prodeji jmenovaných publikací, kryje jejich náklady
právě rozpouštění výnosů z přijatých dotací. V roce 2014 činil objem těchto příspěvků 323 tis. Kč.
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Z dalších zdrojů vzpomeňme příspěvek Olomouckého kraje ve výši téměř 36 tis. Kč, určený
na realizaci ekologických výukových programů. Neocenitelným zdrojem se stává již tradiční
příspěvek kanceláře hejtmana ve výši 120 tis. Kč, určený na částečné krytí nákladů jedné
z nejvýznamnějších a zároveň finančně i organizačně nejnáročnějších akcí muzea – 33. ročník
mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn.
V rámci finančních podpor se muzeu v roce 2014 podařilo získat prostředky na pořízení
ornitologické sbírky mimořádného významu. Z programu ISO/C poskytlo Ministerstvo kultury 235
tis. na nákup 629 dermoplastických preparátů ptáků. Celková hodnota souboru představovala
hodnotu 470 tis. Kč. Částkou 80 tis. Kč přispěl na spolufinancování sbírky Olomoucký kraj.
Zbývající část dofinancovalo muzeum z vlastních zdrojů.
Značnou měrou přispěli ke zdárnému průběhu muzejních činností taktéž jednotliví dárci. V roce
2014 přijalo muzeum účelové finanční i věcné dary externích poskytovatelů - REKORD, s.r.o.
Bystřice pod Hostýnem, VaK Přerov a.s, MOS Přerov a Voženílek Pracovní ochranné pomůcky
s.r.o, Horní Moštěnice.
Ze strany zřizovatele opomíjená investiční činnost v roce 2013 doznala v roce 2014 nepatrné
změny. Ačkoli schválený rozpočet na rok 2014 nevykazoval žádnou požadovanou investici,
následně v průběhu roku uvolnil zřizovatel investiční prostředky alespoň na havarijní investiční
akci – odvlhčení přívodního vzduchu do 1.PP Horní náměstí 7, Přerov. Na tento účel vynaložil
Olomoucký kraj částku 120 619,09 Kč.
Muzeum ve své investiční činnosti navázalo na investiční projekt zahájený v roce 2013, kdy
organizace získala ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního
prostředí podporu na vybudování voliér pro trvale hendikepované ptactvo. Realizace investiční
akce v celkové hodnotě 564 172,63 Kč byla zdárně ukončena v červenci 2014. Zásadní podíl
vícezdrojového financování projektu tvořil příspěvek ze SFŽP ve výši 484 355,34 Kč (v tom: dotace
SR 26 908,62 Kč a dotace ERDF 457 446,72 Kč). Na spolufinancování se muzeum podílelo částkou
59 817,29 Kč z prostředků vlastního investičního fondu. Zbývající část pořizovací ceny, tj. 20 000
Kč dokryly účelové prostředky získané z daru v roce 2011, na tehdy ještě rozpracovanou
investici.

Zdůvodnění rozpočtových opatření
závazných ukazatelů v průběhu roku

provedených

u

rozepsaných

Rozpočtová opatření zřizovatele
Dotace - rozpočtová opatření
UZ č.
00 020
34 012
15 340
00 006
00 511

Úprava rozp. v nákl.

Účel
Č.účtu Částka v Kč (+)
Provozní prostředky –
spolufinancování projektu
ISO/C 2014
672
80 000,00
Provozní prostředky –
projekt ISO/C 2014
672
235 000,00
Provozní prostředky –
podpora EVP
672
35 750,00
Příspěvek na provoz odpisy
672
-13 393,00
Hefaiston 2013
672
120 000,00
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Č.účtu

Částka v Kč (+)

501

80 000,00

501

235 000,00

521, 524

35 750,00

551
518,521,524

-13 393,00
120 000,00

Neinvestiční příspěvky od zřizovatele
Název ukazatele
Příspěvek na provoz
Provozní prostředky – podpora EVP
Příspěvek na provoz-mzdové prostředky
Příspěvek na provoz - odpisy
Provozní prostředky – spolufinancování
ISO/C 2014
Hefaiston 2013

Schválený
Upravený
Skutečné plnění za rok
rozpočet 2014
rozpočet 2014
2014
6 255 000,00
6 255 000,00
6 255 000,00
0,00
10 194 000,00
917 000,00

35 750,00
10 194 000,00
903 604,00

35 750,00
10 194 000,00
903 604,00

0,00
0,00

80 000,00
120 000,00

80 000,00
120 000,00

Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech
Ve srovnání s předcházejícím obdobím, došlo v roce 2014 k celkovému nárůstu objemu tržeb
o 8,66 %.
Analýza účtu 602 – srovnání s minulým obdobím:
Tržby
Skutečnost
Skutečnost
Rozdíl
2014
2013
Kč
Vstupné – koncerty
15 160,00
5 650,00
9 510,00
Vstupné – Helfštýn
3 433 521,00
3 047 023,00
386 498,00
Vstupné – zámek Př.
403 770,00
374 945,00
28 825,00
Vstupné – ORNIS
128 310,00
121 485,00
6 825,00
Kovářské kurzy
50 000,00
51 666,35
-1 666,35
Archeologický výzkum
95 505,00
79 350,00
16 155,00
Ostatní činnosti
291 546,00
385 606,00
-94 060,00
CELKEM
4 417 812,00
4 065 725,35
352 086,65

Analýza účtu 648 – Zúčtování fondů:
Účet 648 představuje čerpání fondů v celkové výši 120 360,60 Kč:
Použití rezervního fondu:
Dědictví po paní Libuši Karšulínové z roku 2011
Dary
K dalšímu rozvoji své činnosti
(§ 30 odst. 2 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb.)
CELKEM

29 690,00 Kč
50 888,60 Kč
9 782,00
120 360,60 Kč

Analýza účtu 649 – Jiné ostatní výnosy:
Druh výnosu
Výnosy z prodeje darovaných zásob
Konferenční poplatek „Škola a velká válka“
Výnosy ze sběrných surovin
Celkem

Kč
10 420,50 Kč
5 250,00 Kč
8 428,00 Kč
24 098,50 Kč
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Údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých
letech a jejich použití v hodnoceném roce
Čerpání rezervního fondu v roce 2014 (účet 413):
- K dalšímu rozvoji své činnosti

39 782,00 Kč

Čerpání rezervního fondu v roce 2014 (účet 414):
- Čerpaní finančních darů

50 888,60 Kč

-

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/96/38/2012 bylo v roce 2012 započato
s čerpáním dědictví přijatém v roce 2011po paní Libuši Krašulínové. Také v roce 2014
organizace využila této možnosti. Prostředky byly použity v souladu se závětí zůstavitelky na
údržbu budovy zámku v Přerově (HN 1)
Celkové čerpání dědictví:
29 690,00 Kč

Výsledky provedených vnějších kontrol
Kontrola dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Kontrolní orgán: Česká obchodní inspekce, Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký se sídlem
v Ostravě. Termín zahájení kontroly: 19. 11. 2014. Závěr kontroly: kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku
dosaženého příspěvkovou organizací
Rok 2014 můžeme zcela jistě zařadit do série úspěšných hospodářských období. Vzhledem
k neustále se snižujícímu příspěvku zřizovatele je dosažení celkového zisku ve výši 568 tis. Kč
úspěch o to významnější. Jen vlastní nezměrná aktivita a zacílení na co nejširší spektrum
návštěvníků přinesla ovoce v podobě zvýšených vlastních zdrojů. Spolu s přerovským zámkem,
Ornitologickou stanicí, ale zejména zásluhou aktivit hradu Helfštýna, bylo možno úbytek provozní
dotace sanovat zlepšenými příjmy ze vstupného. Kladné hospodaření vykázalo muzeum jak
v hlavní, tak i v doplňkové činnosti, kterou organizace samostatně sleduje od roku 2013. Okruhy
doplňkové činnosti vymezuje dodatek č. 10 ke zřizovací listině. Předně se jedná o pronájmy
svěřeného nemovitého majetku, jež přinesly zisk 284 681,64 Kč. Hlavní činnost představuje
rovněž zisk a to ve výši 283 820,92 Kč. Ovšem nejen výnosová část ovlivnila hospodaření
organizace. Rozhodující podíl má i oblast nákladů, jež spočívá zejména ve spotřebě energií.
Ve srovnání očekávané a skutečné spotřeby došlo k poklesu až o 400 tis. Kč. V této souvislosti se
nabízí otázka, kam až mohou úsporná opatření, vyvolaná neustálým tlakem na soběstačnost, vést.
Důvod mimořádného snížení nákladů lze nalézt částečně v mírném zimním období. Zároveň ale
za určitých podmínek překročení „zdravé“ hranice energetických úspor, může vyvolat negativní
odezvu. Jednak zhoršené pracovní podmínky přinesou zvýšené riziko pracovních neschopností
a tím snížení výkonu, ale především úbytek zákaznického komfortu se projeví v omezeném
výnosu ze vstupného. Neúměrné snižování nákladů by tedy paradoxně mohlo vést k nepříznivé
hospodářské situaci. Výnosy i náklady jsou spojitou nádobou. Jedny bez druhých se dlouhodobě
neobejdou. Zachování úrovně příjmů, zejména hradu Helfštýna, zákonitě vyvolává zvýšenou
potřebu nákladů, v podobě rozsáhlých oprav, údržby, ale zejména investic, na které
se v posledních létech nedostává.
Zda se podaří nalézt optimální cestu vedoucí nejen k přežití, ale i k rozvoji, ukáže nadcházející
období.
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Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název účetní jednotky:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Sídlo:
Horní náměstí 7
750 11 Přerov
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO : 00097969
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

AKTIV
A.

A CELKEM

83 003 596,33

Stálá aktiv a
I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1.

Nehmotné v ýsledky v ýzkumu a v ýv oje

012

KOREKCE
41 233 336,61

NETTO
41 770 259,72

42 197 931,16

79 078 614,19

41 174 446,61

37 904 167,58

38 136 359,86

921 036,90

546 460,90

374 576,00

445 352,00

366 144,00

91 536,00

274 608,00

320 376,00

2.

Sof tware

013

3.

Ocenitelná práv a

014

4.

Pov olenky na emise a pref erenční limity

015

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

354 892,90

354 892,90

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

200 000,00

100 032,00

99 968,00

124 976,00

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8.

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

044

9.

Posky tnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

78 134 577,29

40 627 985,71

37 506 591,58

37 668 007,86

1.

Pozemky

031

675 556,00

675 556,00

675 556,00

2.

Kulturní předměty

032

1 387 323,10

1 387 323,10

1 387 323,10

3.

Stav by

021

59 370 186,48

26 142 833,00

33 227 353,48

33 021 065,76

4.

Samostatné hmotné mov ité v ěci a soubory hm.m.v ěcí

022

9 216 600,62

7 026 865,62

2 189 735,00

2 564 063,00

5.

Pěstitelské celky trv alých porostů

025

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7 458 287,09

7 458 287,09

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029
26 624,00

26 624,00

20 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9.

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

045

10.

Posky tnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III.

Dlouhodobý f inanční majetek

1.

Majetkov é účasti v osobách s rozhodujícím v liv em

2.

Majetkov é účasti v osobách s podstatným v liv em

062

3.

Dluhov é cenné papíry držené do splatnosti

063

5.

Termínov ané v klady dlouhodobé

068

6.

Ostatní dlouhodobý f inanční majetek

069

IV.
1.

061

Dlouhodobé pohledáv ky
Posky tnuté náv ratné f inanční v ýpomoci dlouhodobé

462

2.

Dlouhodobé pohledáv ky z postoupených úv ěrů

464

3.

Dlouhodobé posky tnuté zálohy

465

5.

Dlouhodobé pohl. z nástrojů spoluf in. ze zahr.

468

6.

Ostatní dlouhodobé pohledáv ky

469

7.

Dlouhodobé posky tnuté zálohy na transf ery

471
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Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

Název položky

MINULÉ
BRUTTO
B.

KOREKCE
58 890,00

NETTO

Oběžná aktiv a

3 924 982,14

3 866 092,14

4 061 571,30

I.

Zásoby

1 103 282,79

1 103 282,79

1 085 842,23

1.

Pořízení materiálu

111

2.

Materiál na skladě

112

81 317,18

81 317,18

73 721,00

3.

Materiál na cestě

119

4.

Nedokončená v ýroba

121

5.

Polotov ary v lastní v ýroby

122

6.

Výrobky

123

7.

Pořízení zboží

131

8.

Zboží na skladě

132

1 012 415,61

1 012 415,61

1 012 121,23

9.

Zboží na cestě

138

9 550,00

9 550,00

10.

Ostatní zásoby

139

II.

Krátkodobé pohledáv ky

507 220,98

58 890,00

448 330,98

253 463,01

1.

Odběratelé

311

125 126,44

58 890,00

66 236,44

60 374,36

4.

Krátkodobé posky tnuté zálohy

314

4 276,00

4 276,00

3 716,00

5.

Jiné pohledáv ky z hlav ní činnosti

315

74 116,35

74 116,35

74 116,35

42 649,71

42 649,71

52 607,06

6.

Posky tnuté náv ratné f inanční v ýpomoci krátkodobé

316

9.

Pohledáv ky za zaměstnanci

335
336

10.

Sociální zabezpečení

11.

Zdrav otní pojištění

337

12.

Důchodov é spoření

338

13.

Daň z příjmů

341

14.

Jiné přímé daně

342

15.

Daň z přidané hodnoty

343

16.

Jiné daně a poplatky

344

17.

Pohledáv ky za v y branými ústředn.v lád. institucemi

346

18.

Pohledáv ky za v y branými místními v lád.institucemi

348

27.

Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluf in. ze zahr.

371

28.

Krátkodobé posky tnuté zálohy na transf ery

373

29.

Náklady příštích období

381

30.

Příjmy příštích období

385

31.

Dohadné účty aktiv ní

388

32.

Ostatní krátkodobé pohledáv ky

377

III.

Krátkodobý f inanční majetek

261 052,48

261 052,48

62 649,24

2 314 478,37

2 314 478,37

2 722 266,06

1.

Majetkov é cenné papíry k obchodov ání

251

2.

Dluhov é cenné papíry k obchodov ání

253

3.

Jiné cenné papíry

256

4.

Termínov ané v klady krátkodobé

244

5.

Jiné běžné účty

245

9.

Běžný účet

241

2 217 217,99

2 217 217,99

2 660 437,09

10.

Běžný účet FKSP

243

16 680,18

16 680,18

11 616,97

15.

Ceniny

263

63 483,20

63 483,20

30 850,00

16.
17.

Peníze na cestě
Pokladna

262
261

17 097,00

17 097,00

19 362,00
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Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo
položky

Název položky
BĚŽNÉ

PASIV

C.

A CELKEM

41 770 259,72

MINULÉ
42 197 931,16

Vlastní kapitál

40 103 060,74

39 940 486,85

I.

Jmění účetní jednotky a uprav ující položky

38 540 906,13

38 835 754,91

1.

Jmění účetní jednotky

401

37 499 611,79

38 241 245,91

3.

Transf ery na pořízení dlouhodobého majetku

403

1 041 294,34

594 509,00

4.

Kurzov é rozdíly

405

5.

Oceňov ací rozdíly při prv otním použití metody

406

6.

Jiné oceňov ací rozdíly

407

7.

Oprav y minulých období

408

II.

941 104,05

920 133,25

1.

Fond odměn

411

26 393,00

26 393,00

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

16 679,09

11 612,09

3.

Rezerv ní f ond tv ořený ze zlepšeného v ýsl. hosp.

413

92 799,55

530,86

4.

Rezerv ní f ond z ostatních titulů

414

253 605,41

309 184,01

Fond reprodukce majetku, inv estiční f ond

416

5.
III.

Fondy účetní jednotky

Výsledek hospodaření

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

2.

Výsledek hospodaření v e schv alov acím řízení

431

3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

432

D.

1.
II.

Rezerv y

1 667 198,98

2 257 444,31

1 667 198,98

2 257 444,31

286 879,35

1 004 072,99

742 296,00

695 642,00

389 928,00

441

Dlouhodobé úv ěry

451

Přijaté náv ratné f inanční v ýpomoci dlouhodobé

452

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7.

Dlouhodobé záv azky z nástrojů spoluf in. ze zahr.

458

8.

Ostatní dlouhodobé záv azky

459

9.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transf ery

472

Krátkodobé záv azky
Krátkodobé úv ěry

281

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

5.

Dodav atelé

321

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

9.

184 598,69

Dlouhodobé záv azky

2.

1.

568 502,56

Rezerv y

1.

III.

572 413,29
184 598,69

52 548,00

Cizí zdroje
I.

551 627,00
621 050,56

Přijaté náv ratné f inanční v ýpomoci krátkodobé

326

10.

Zaměstnanci

331

11.

Jiné záv azky v ůči zaměstnancům

333

12.

Sociální zabezpečení

336

292 271,00

13.

Zdrav otní pojištění

337

126 434,00

14.

Důchodov é spoření

338

3 237,00

15.

Daň z příjmů

341

16.

Jiné přímé daně

342

17.

Daň z přidané hodnoty

343

18.

Jiné daně a poplatky

344

19.

Záv azky k osobám mimo v y brané v ládní instituce

345

20.

Záv azky k v y braným ústředním v ládním institucím

347

21.

Záv azky k v y braným místním v ládním institucím

349

80 773,00

65 842,00

33.

Krátkodobé záv azky z nástrojů spoluf in. ze zahr.

372

34.

Krátkodobé přijaté zálohy na transf ery

374

35.

Výdaje příštích období

383

36.

Výnosy příštích období

384

78 053,66

76 514,92

37.

Dohadné účty pasiv ní

389

36 357,00

19 377,00

38.

Ostatní krátkodobé záv azky

378

20 897,97

6 067,40
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Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název účetní jednotky:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Sídlo:
Horní náměstí 7
750 11 Přerov
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO : 00097969
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

A.

Název položky

Syntetický
účet

NÁKLADY CELKEM

I.

BĚŽNÉ
Hlavní činnost

22 979 678,03

Náklady z činnosti

22 977 704,55

MINULÉ

Hospodářská
činnost
89 806,36
89 806,36

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

23 830 103,65

74 398,00

23 829 649,47

74 398,00

1.

Spotřeba materiálu

501

2 330 073,29

743,00

2 185 349,55

16 604,00

2.

Spotřeba energie

502

1 341 062,35

2 630,94

1 768 653,58

2 600,00

3.

Spotřeba jiných neskladov atelných dodáv ek

503

4.

Prodané zboží

504

230 172,23

5.

Aktiv ace dlouhodobého majetku

506

-23 044,00

6.

Aktiv ace oběžného majetku

507

-17 816,00

7.

Změna stav u zásob v lastní v ýroby

508

8.

Oprav y a udržov ání

511

618 195,93

9.

Cestov né

512

149 072,00

110 724,80

41 970,90

84 532,00

10.

Náklady na reprezentaci

513

11.

Aktiv ace v nitroorganizačních služeb

516

240 413,00

58 072,42

1 512 639,33

45 910,00

12.

Ostatní služby

518

2 679 130,76

600,00

2 521 911,51

600,00

13.

Mzdov é náklady

521

10 536 736,00

5 788,00

10 427 328,00

6 432,00

1 968,00

3 494 466,00

2 188,00

14.

Zákonné sociální pojištění

524

3 541 110,00

15.

Jiné sociální pojištění

525

29 133,00

29 118,00

16.

Zákonné sociální náklady

527

287 791,00

285 872,00

17.

Jiné sociální náklady

528

38 087,70

18.

Daň silniční

531

19.

Daň z nemov itostí

532

20.

Jiné daně a poplatky

538

36 462,00

22.

Smluv ní pokuty a úroky z prodlení

541

4,00

23.

Jiné pokuty a penále

542

46,00

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

25.

Prodaný materiál

544

26.

Manka a škody

547

27.

Tv orba f ondů

548

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31.

Prodané pozemky

554

32.

Tv orba a zúčtov ání rezerv

555

33.

Tv orba a zúčtov ání oprav ných položek

556

34.

Náklady z v y řazených pohledáv ek

557

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

36.

Ostatní náklady z činnosti

549
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4 981,00

17 216,00

903 604,00

276 785,09

20 004,00

918 243,00

172 641,00
34 689,00

64,00

Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

II.

Název položky

Syntetický
účet

Finanční náklady

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

2.

Úroky

562

3.

Kurzov é ztráty

563

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5.

Ostatní f inanční náklady

569

III.

Hlavní činnost

MINULÉ

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

1 973,48

454,18

1 973,48

454,18

Hospodářská
činnost

Náklady na transf ery

1.

Náklady v y braných ústř.v l.institucí na transf ery

571

2.

Náklady v y braných míst.v l.institucí na transf ery

572

V.

BĚŽNÉ

Daň z příjmů
1.

Daň z příjmů

591

2.

Dodatečné odv ody daně z příjmů

595

B.

VÝNOSY CELKEM

I.

23 263 498,95

Výnosy z činnosti

5 053 897,10

374 488,00

23 814 400,34

274 700,00

374 488,00

4 889 632,30

274 700,00

4 888,00

4 065 725,35

1.

Výnosy z prodeje v lastních v ýrobků

2.

Výnosy z prodeje služeb

601
602

3.

Výnosy z pronájmu

603

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

473 785,00

462 213,75

8.

Jiné v ýnosy z v lastních v ýkonů

609

625,00

3 000,00

9.

Smluv ní pokuty a úroky z prodlení

641

10.

Jiné pokuty a penále

642

11.

Výnosy z v y řazených pohledáv ek

643

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

4 417 812,00

369 600,00

274 700,00

17 216,00

14.

Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

16.

Čerpání f ondů

648

120 360,60

326 794,20

17.

Ostatní v ýnosy z činnosti

649

24 098,50

24 399,00

2 841,59

7 281,67

II.

7 500,00

Finanční v ýnosy

1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2.

Úroky

662

2 153,99

5 833,84

3.

Kurzov é zisky

663

687,60

1 447,83

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6.

Ostatní f inanční v ýnosy

669
18 206 760,26

18 917 486,37

18 206 760,26

18 917 486,37

IV.

Výnosy z transf erů

1.

Výnosy v y braných ústř.v lád.institucí z transf erů

671

2.

Výnosy v y braných míst.v lád.institucí z transf erů

672

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

283 820,92

284 681,64

-15 703,31

200 302,00

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

283 820,92

284 681,64

-15 703,31

200 302,00
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12 Oddělení ředitelství
Ředitel organizace se mimo běžné
agendy
věnoval
statutárnímu
zastupování organizace při různých
jednáních, zejména se zřizovatelem.
Značný nárůst administrativy byl
spojen s přijetím nového znění Zásad
řízení
příspěvkových
organizací
zřizovaných Olomouckým krajem od
1.10. 2014 a s tím souvisejících nových
Pravidel hodnocení ředitelů a novou
formou komunikace se zřizovatelem
přes Portál příspěvkových organizací
OK. Závěr roku také přinesl zvýšené
požadavky na dodávání podkladů
pro rozběhnutí centralizovaného zadávání nákupů služeb a komodit.
K reprezentačním úkolům patřilo zapojení muzea do projektu iniciovaného Moravským zemským
muzeem v Brně Komenského cesty, který má v rámci ČR propagovat místa spojená s činností
J. A. Komenského a dále účast (spolu s Mgr. Kovářovou) na vzpomínkovém aktu položení květů
u nově zrekonstruovaného hrobu zakladatele muzea Františka Slaměníka 5. října 2014
a na pietních aktech (spolu s Mgr. Drechslerem a Mgr. Schenkem) připomínajících letecké boje
nad střední Moravou na konci roku 1944 u pomníků v Troubkách a v Rokytnici dne 20. listopadu
2014 v rámci vzpomínkových oslav navazujících na vernisáž výstavy Zkáza z nebe.
Ředitel se dále zúčastnil semináře Paměťové instituce a legislativa, pořádané Komitétem
modrého štítu ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií a konané v Ústředním archivu v Praze dne
14. října 2014.
Na základě výzkumu zpracoval textové a obrazové podklady k informačním panelům o věžních
hodinách pro vystavení barokního kovaného věžního hodinového stroje v průjezdu městské
zvonice v Lipníku nad Bečvou, o čemž informoval v textu: Restaurovaný věžní hodinový stroj
vystaven ve zvonici v Lipníku nad Bečvou, Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, červeneczáří 2014, s. 5–6.
Jako kurátor připravil ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a Expozicí času ve Šternberku
výstavu o starožitných hodinách nazvanou Tikající krása. Měření času od historie po dnešek, která
se uskutečnila v Městské knihovně Lipník nad Bečvou od 15. května do 25. června 2014.
Dále přednesl přednášky Olomoucký interiérový orloj se světovými hodinami Blasia Schustera
pro občanské sdružení Virtuální muzeum hodin v Uměleckoprůmyslovém museu 7. března 2014
a O historii věžních hodin v Městské knihovně Lipník nad Bečvou 27. května 2014.
Na výročním zasedání Kruhu evropských kovářských měst (Ring of the European Cities of Iron
Works), konaném od 4. do 7. září 2014 v norském Øvre Eiker prezentoval kovářské aktivity hradu
Helfštýna příspěvkem The 33rd international meeting of artist blacksmiths Hefaiston at Helfštýn
Castle, pro odbornou komisi (competent council) referoval o dobrovolnických aktivitách
v prezentaci Finding volunteers for blacksmiths activities a moderoval sekci tzv. open space
na téma Museums of the Ring: How can they cooperate?
Asistentka ředitele po celý rok zajišťovala chod kanceláře ředitele (vyřizování pošty
a emailové korespondence včetně datové schránky a následné zapisování korespondence do
elektronické spisové služby Ginis, zasílání žádostí o aktualizací sbírek a podsbírek v CES, které
probíhá 2x ročně, sumarizace dat a redakční zpracování statistického formuláře NIPOS
a koncepčních dokumentů muzea, výroční zpráva a plán práce, průběžné aktualizace a vkládání
informací na web, rozesílání pozvánek na výstavy a muzejní akce především prostřednictvím
emailů). Na vernisážích a Hefaistonu zajišťovala občerstvení. Asistentka také pomáhala při
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přípravě konference Škola a Velká válka, která se uskutečnila ve dnech 13. a 14. května 2014
v prostorách přerovského zámku.

Členství v organizacích
Člen Komise regionální historie Moravy a Slezska při Asociaci muzeí a galerií
Člen Komise pro muzejní management při Asociaci muzeí a galerií
Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Olomouci
Člen Společnosti přátel starožitných hodin při Technickém muzeu v Brně (od října 2014
místopředseda)
Člen Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova

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
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
Československá obec legionářská
Spolupráce s médii
Tisk lokální: Přerovské listy, Přerovský a Hranický deník (s páteční přílohou Nové Přerovsko),
Měsíčník Olomouckého kraje
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.nejlepsi-adresa.cz

Standardy veřejných služeb
Zpřístupnění muzejních výstav a expozic
Otvírací doba Muzea Komenského v Přerově a jeho poboček
Přerovský zámek:

Helfštýn:
ORNIS:

Muzeum uzavřeno:

celoročně
Út - Pá 8.00 –17.00
So - Ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
březen, listopad
duben, září, říjen
So - Ne 9.00 – 16.00 Út - Ne 9.00 – 17.00
listopad – březen
duben - říjen
Po - Pá 8.00 –16.00
Po - Pá 8.00 –16.00
So - Ne 9.00 – 17.00
1. 1., 24. - 26. 12., 31. 12.

květen - srpen
Út - Ne 9.00 – 18.00

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,
čtvrtletní Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově 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 objednávky je lze zasílat na dobírku. Vybrané
publikace z nedávné produkce jsou formou komisního prodeje nabízeny v Městském
informačním centru, Náměstí TGM 8, Přerov.
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Zveřejnění 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 2014

zámek Přerov

Helfštýn

ORNIS

18. 4.

Mezinárodní den památek

zdarma

zdarma

zdarma

8. 5.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

18. 5.

Mezinárodní den muzeí

zdarma

zdarma

zdarma

5. 7.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

6. 7.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

7. 9.

Den evropského kulturního dědictví

zdarma

zdarma

zdarma

28. 9.

Státní svátek

zdarma

-

zdarma

28. 10.

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 a zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje
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 znemožňujících užívání služeb osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace
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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