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1 Základní údaje o organizaci1 Základní údaje o organizaci1 Základní údaje o organizaci1 Základní údaje o organizaci         

 
Název:Název:Název: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:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 
Statutární zástupce:Statutární zástupce:Statutární zástupce:Statutární zástupce: Mgr. Radim Himmler, ředitel 
 
Základní charakterZákladní charakterZákladní charakterZákladní charakteristika podle zřizovací listiny: istika podle zřizovací listiny: istika podle zřizovací listiny: istika 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:Zaměření a specializace:Zaměření a specializace: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 ředitele2 Úvodní slovo ředitele2 Úvodní slovo ředitele2 Úvodní slovo ředitele    
 
Z hlediska návštěvnosti lze rok 2017 v Muzeu Komenského v Přerově hodnotit jako úspěšný. 
Celkový roční počet návštěvníků muzea překonal číslo 112 tisíc. Nejvíce opět lákal hrad Helfštýn, 
kam přišlo přes 86 tisíc hostů. Na přerovský zámek našlo cestu přes 18 tisíc a na ORNIS přes 

8 tisíc návštěvníků. Vzdělávací programy na přerovském zámku a na ORNIS absolvovalo přes 
7 tisíc účastníků. 
V roce 2017 uspořádalo muzeum celkem 20 výstav a na mnoha dalších se podílelo zápůjčkami 
exponátů. K těm nejvýznamnějším patřil na zámku v Přerově sezónní výstavní projekt Poklady 
z hůry, aneb jak se žilo na Hané s celou sérií doprovodných programů. Sezónními výstavami      
na pobočkách muzea byla výstava Kovářský virtuos Claudio Bottero představující na Helfštýně 
skici, kresby a návrhy špičkového italského uměleckého kováře. Sezónní výstava Mykokosmos 
na ORNIS se zaměřila na tajemný svět hub, k jejímž atraktivitám patřilo množství věrných modelů 
hub vyrobených speciálně pro tuto výstavu. 
Vrcholem návštěvnické sezóny byla opět náročná, ale vděčná organizace největší akce muzea, 
kterým je mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, jehož již 36. ročník se tradičně 
uskutečnil od 25. do 27. srpna 2017 na hradě Helfštýn. Hefaiston zhlédlo 10 654 diváků a význam 
této mimořádné akce podtrhlo i získání 1. ceny za Nejlepší turistickou akci v rámci hlasovací 
soutěže veřejnosti Ceny Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu. 
V rámci sbírkotvorné činnosti lze zmínit některé zajímavé akvizice: předměty získané díky 
detektorové prospekci z různých archeologických lokalit, soubor fotografií přerovského 
hoteliéra Josefa Lipnera, umělecká díla regionálních výtvarníků (např. V. Havelková, P. Dostál, 
J. Ryšavý, J. Baják, J. Spáčil, A. Kubát, P. Kotas, M. Krasický), osobní typář z počátku 20. století 
z Oseka nad Bečvou, dvě figury do tzv. Zbořilova betléma, vývěsní štít drogerie a reklamní tabule 
prodejny obuvi v Přerově z 30. let 20. století, ad. K významným přírůstkům podsbírky uměleckého 
kovářství na hradě Helfštýně se přiřadila figurální plastiku inspirovaná slovanským folklórem, 
vytvořená při 29. ročníku Kovářského fóra ukrajinskými autory Illya Popyuk, Konstantyn Kravchuk, 
Dmytro Ukrayinskyy a Sergey Torulya. 
Kromě množství propagačních tiskovin (např. měsíčních programů, celoročního letáku akcí 
muzea a kulturního kalendáře hradu Helfštýna) muzeum pokračovalo ve vydávání tradičních 
periodik, bulletinu Hefaiston 2016 a Zpráv MOS 75/2017 a vydalo i další čtyři čísla čtvrtletního 
Zpravodaje Muzea Komenského v Přerově. Muzeum vydalo také několik vlastních samostatných 
publikací, například katalogy ke sbírkám spojené s výstavní činností Pečetidla, pečeti, razítka 
a razidla ze sbírky Muzea Komenského v Přerově, Houby. Školní obrazy ze sbírky Muzea 
Komenského v Přerově a Středověké a raně novověké zbraně Přerovska: zbraně a zbroj 
od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války (ve spolupráci s Archeologickým ústavem 
AV ČR Brno). Autorsky se pracovníci muzea podíleli na rozsáhlejších publikacích 
Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání, vyd. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích (Dr. Chytil) a Poslední výstřely: bojová cesta 1. čs. armádního sboru v SSSR v květnu 
1945, vyd. Magnet Press Slovakia (Mgr. Sehnálek). 
Muzeum Komenského v Přerově bylo v roce 2017 spolupořadatelem několika odborných setkání, 
a to XIV. odborné konference o Hané. Haná a její lidová kultura – nové inspirační zdroje (ve 
spolupráci s HANFOS Prostějov a Janua o. p. s. Praha) a celostátního odborného semináře 
Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství VI. (ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Přerov) a semináře pro experty na tematiku uměleckého kovářství konaného 
každoročně v rámci akce Hefaiston. 
V roce 2017 byly zahájeny dvě rozsáhlé investiční akce směřující k zásadnímu zlepšení 
technickohospodářského vybavení muzea i návštěvnického komfortu, jejichž realizace dlouho 
připravována. Jedná se o rekonstrukci budovy na Nábřeží Dr. Beneše 21 pro účely hlavního 
depozitáře muzea (zahájena v květnu 2017) a záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýně 
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(zahájena v září 2017). Oba projekty jsou z většiny financovány z úspěšně získaných dotací 
z Integrovaného Regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy č. 21 – muzea. 
Investorem obou stavebních akcí je Olomoucký kraj - zřizovatel Muzea Komenského v Přerově, 
který při investiční přípravě i při žádostech o dotaci poskytl vynikající administrativní podporu 
pracovníků svého Krajského úřadu. Muzeum se tak s oběma svými podanými projekty zařadilo 
mezi 39 schválených projektů dané výzvy IROP z celého Česka. 
V oblasti investic zajišťovaných vlastními silami se muzeu v roce 2017 podařilo realizovat akci 
sanace zdiva okružní hradby v severním úseku na hradě Helfštýně - 4. etapa, výměnu oken 
do náměstí domu Horní náměstí č. p. 35, Přerov a plánovaný nákup osobního automobilu. 
V roce 2017 dosáhlo Muzeum Komenského v Přerově vyrovnaného výsledku hospodaření, které 
skončilo celkovým ziskem 77 687,57 Kč (ztrátu z hlavní činnosti 161 464,73 Kč vyrovnal zisk 239 
152,30 Kč z doplňkové činnost). Po odpočtu transferového podílu činí disponibilní výsledek 
hospodaření 695,57 Kč (předmětem tvorby rezervního fondu). 
Soběstačnost (získávání zdrojů vlastní činností) Muzea Komenského v Přerově v roce 2017 činila 
27.15% procenta na celkových výnosech. V rámci získávání dalších externích zdrojů lze zmínit 
podporu Statutárního města Přerov, které poskytlo z grantových programů v oblasti kultury, 
volnočasových aktivit a EVVO muzeu prostředky pomáhající uskutečnit některé výstavy, 
publikace a kulturní akce a také zajistit zdárné fungování Záchranné stanice pro zraněné 
živočichy při ORNIS. Provoz Záchranné stanice ORNIS, která plní své funkce v rámci Národní 
sítě záchranných stanic, financuje také Český svaz ochránců přírody. Organizační zajištění 
36. ročníku mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston na patřičné úrovni bylo 
uskutečnitelé díky podpoře Olomouckého kraje z dotačního titulu Nadregionální akce 
cestovního ruchu. Upgrade knihovního elektronického systému Clavius podpořilo 
prostřednictvím dotačního programu VISK 3 Ministerstvo kultury ČR. 
V oblasti mzdových prostředků došlo k dvojímu navýšení mezd rozhodnutím vlády ČR a to 
s platností od 1. 7. 2017 a od 1. 11. 2017. Navýšení mzdových prostředků i související navýšení 
provozních prostředků organizace na pokrytí nákladů na odvody zdravotního a sociálního 
zabezpečení bylo zajištěno zřizovatelem. V personálním složení muzea došlo v průběhu roku 
2017 k několika změnám zapříčiněným odchodem několika pracovníků (zejména do starobního 
důchodu či k jinému zaměstnavateli). Změny se dotkly zejména výstavního a programového 
oddělení, kde došlo mj. ke změnám na pozici muzejní pedagožky, fotografky a výstavářky - 
aranžérky. V závěru července 2017 zasáhla pracovníky muzea i všechny příznivce archeologie 
smutná zpráva o skonu dlouholetého terénního archeologa Muzea Komenského v Přerově 
a skvělého člověka Bc. Jana Mikulíka. 
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3 Organizační struktura 3 Organizační struktura 3 Organizační struktura 3 Organizační struktura   
 
 
 
 

 
 
  

Ředitelství

1,0 Ředitel

1,0 Asistentka/redaktorka/

dokumentátorka

3,0 Ekonomické 
oddělení
1,0 Vedoucí/hlavní účetní/
rozpočtářka
1,0 Mzdová 
účetní/personalistka
1,0 Fakturantka/pokladní

6,0 Oddělení správy a 
provozu
1,0 Vedoucí/správce budov 
1,0 Údržbář-instalatér/řidič
1,0 Zásobovač/údržbář-
elektro/řidič
1,0 Stolař/truhlář
1,0 Uklízečka
1,0 Uklízečka

10,5 Výstavní a programové 
odd.
1,0 Vedoucí/výstavářka
1,0 Výtvarnice/aranžérka
1,0 Výstavářka
1,0 Fotografka
1,0 Muzejní pedagožka/lektorka
1,0 Restaurátor/konzervátor
1,0 Restaurátorka/konzervátorka
1,0 Průvodce
1,0 Průvodkyně
0,5 Průvodkyně
1,0 Průvodkyně/lektorka

12  Odd. společenských 
věd 
1,0 Vedoucí/kurátor-historik
1,0 Kurátor-historik
1,0 Kurátorka-historička
1,0 Kurátor-kunsthistorik 
1,0 Kurátorka-historička       
(komeniologie)
1,0 Kurátorka-historička (dějiny 
školství)
1,0 Kurátor-archeolog
1,0 Knihovnice
1,0 Knihovnice/dokumentátorka 
1,0 Dokumentátorka/kurátorka
1,0 Dokumentátor
1,0 Archeolog terénní

6,0 Ornis
1,0 Vedoucí/kurátor-
ornitolog
1,0 Kurátor-ornitolog 
1,0 Pedagožka -
ekoporadna
1,0 Pedagožka/pracovnice 
záchranné stanice 
1,0 Preparátor/pracovník 
záchranné stanice
1,0 Domovník/uklízeč

7,0 (8,8) Helfštýn
1,0 Správce hradu (kastelán) 
1,0 Dokumentátorka/průvodkyně
1,0 Řidič/údržbář 
1,0 Prodavačka/průvodkyně
1,0 Průvodce
1,0 Uklízečka
1,0 Uklízečka

V sezónu (březen-listopad)
0,7 Pokladní
0,4 Pokladní
0,4 Průvodce
0,3 Uklízečka
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4 Souhrnné údaje o sbírkách4 Souhrnné údaje o sbírkách4 Souhrnné údaje o sbírkách4 Souhrnné údaje o sbírkách  

Chronologická evidence Chronologická evidence Chronologická evidence Chronologická evidence     
    

Chronologický zápisChronologický zápisChronologický zápisChronologický zápis    Přírůst.čísloPřírůst.čísloPřírůst.čísloPřírůst.číslo    KusůKusůKusůKusů    Náklady v KčNáklady v KčNáklady v KčNáklady v Kč    

úplatné nabytí                  107            107    51 763,00 

bezúplatné nabytí - dary a převody                  235            326    0,00 

bezúplatné nabytí - sběr                  388            461    0,00 

CelkemCelkemCelkemCelkem                                                                        777730303030                                                888894949494                51 763,0051 763,0051 763,0051 763,00    

PodsbírkaPodsbírkaPodsbírkaPodsbírka                

0.   Nová archeologická sbírka MKP  13 14 0,00 

1.   Archeologická   0 0 0,00 

2.   Archivní dokumentace 0 0 0,00 

3.   Cín 0 0 0,00 

4.   Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 124 215 0,00 

5.   Historický nábytek 1 1 0,00 

6.   Chronometrie 0 0 0,00 

7.   Mapy 0 0 0,00 

8.   Metrologie 0 0 0,00 

9.   Militária 2 2 750,00 

10. Numismatická 8 8 0,00 

11. Numismatika - faleristika 0 0 0,00 

12. Numismatika – papírová platidla 0 0 0,00 

13. Plakáty 21 29 0,00 

14. Řemeslo-průmyslová výroba  5 6 0,00 

15. Sfragistika 5 5 1 500,00 

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

34 41 0,00 

17. Vexilologie 0 0 0,00 

18. Výtvarného umění 95 95 6 700,00 

19. Varia 16 16 8 050,00 

20. Fond Lipník 0 0 0,00 

21. Fond Tovačov 0 0 0,00 

22. Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin 
školství a komeniologie 

55 55 12 360,00 

23. Časopisy 49 49 1 048,00 

24. Historická kartografie 0 0 0,00 

25. Historické knižní fondy 0 0 0,00 

26. Kalendáře, ročenky a schematismy 5 5 0,00 

27. Kramářské písně 0 0 0,00 

28. Novodobá komeniana 23 23 3 156,00 

29. Školní mapy 1 1 160,00 
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30. Školní nábytek a zařízení 7 7 2.000 

31. Školní obrazy 134 134 12 180,00 

32. Učební pomůcky 84 84 2 200,00 

33. Učebnice 5 5 1 559,00 

34. Výroční zprávy 4 4 100,00 

Celkem za OSVCelkem za OSVCelkem za OSVCelkem za OSV    691691691691    799799799799    51 763,0051 763,0051 763,0051 763,00    

35. Umělecké kovářství                 
[Celkem za Helfštýn][Celkem za Helfštýn][Celkem za Helfštýn][Celkem za Helfštýn] 

9999        9999        00,0000,0000,0000,00        

36. Entomologická 0  0  00,00  

37. Mineralogicko-geologická 0  0  00,00   

38. Oologická 14  52  00,00   

39. Ornitologická 21  21  00,00   

40. Parazitologická 0  0  00,00   

Celkem za ORNISCelkem za ORNISCelkem za ORNISCelkem za ORNIS    35353535        73737373        00,0000,0000,0000,00        

Celkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum Komenského    737373735555    888881818181    51515151    763,00763,00763,00763,00    

Systematická evidence Systematická evidence Systematická evidence Systematická evidence     

Systematický zápisSystematický zápisSystematický zápisSystematický zápis        

PodsbírkaPodsbírkaPodsbírkaPodsbírka    PočetPočetPočetPočet    
Celkový stav k 31. 12. 2017Celkový stav k 31. 12. 2017Celkový stav k 31. 12. 2017Celkový stav k 31. 12. 2017    
ksksksks    

0. Nová archeologická sbírka MKP 365 10 757 

1.   Archeologická   0 107 648 

2.   Archivní dokumentace 0 11 091 

3.   Cín 0 119 

4.   Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 622 22 163 

5.   Historický nábytek 0 244 

6.   Chronometrie 0 360 

7.   Mapy 30 450 

8.   Metrologie 0 106 

9.   Militária 1 909 

10. Numismatická 44 16 320 

11. Numismatika - faleristika 108 3 583 

12. Numismatika – papírová platidla 11 1 642 

13. Plakáty 0 9 501 

14. Řemeslo-průmyslová výroba  0 1 724 

15. Sfragistika 4 174 

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

50 5 659 

17. Vexilologie 0 863 

18. Výtvarného umění 100 4 678 

19. Varia 110 3 879 

20. Fond Lipník 0 640 

21. Fond Tovačov 0 8 850 
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22. Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství 
a komeniologie 

251 20 708 

23. Časopisy 2 10 501 

24. Historická kartografie 0 194 

25. Historické knižní fondy 0 3 709 

26. Kalendáře, ročenky a schematismy 5 935 

27. Kramářské písně 0 2 811 

28. Novodobá komeniana 23 3 197 

29. Školní mapy 0 1 087 

30. Školní nábytek a zařízení 7 396 

31. Školní obrazy 138 10 806 

32. Učební pomůcky 84 7 654 

33. Učebnice 5 42 986 

34. Výroční zprávy 4 43 569 

Celkem za OSVCelkem za OSVCelkem za OSVCelkem za OSV    1 9641 9641 9641 964    359 913359 913359 913359 913    

35. Umělecké kovářství                [Celkem za Helfštýn][Celkem za Helfštýn][Celkem za Helfštýn][Celkem za Helfštýn] 9999        1 2841 2841 2841 284        

36. Entomologická 0  0  

37. Mineralogicko-geologická 0  0  

38. Oologická 14  12 753  

39. Ornitologická 21  6 979  

40. Parazitologická 0  0  

Celkem za ORNISCelkem za ORNISCelkem za ORNISCelkem za ORNIS    35353535        19 73219 73219 73219 732        

Celkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum Komenského    2222    008008008008    380 929380 929380 929380 929    

    

InventarizaceInventarizaceInventarizaceInventarizace    
Z celkového počtu 300 246 evidenčních čísel sbírky Muzea Komenského v Přerově  
(MKO/002-05-06/145002) tvořené 40 podsbírkami bylo v roce 2017 periodickou (každoroční) 
inventarizací zkontrolováno 36 708 evidenčních čísel, tedy 12,20%.  
 

    Tabulka inventarizace MPK za rok 2017Tabulka inventarizace MPK za rok 2017Tabulka inventarizace MPK za rok 2017Tabulka inventarizace MPK za rok 2017          

    PodsbírkaPodsbírkaPodsbírkaPodsbírka    
výchozí stavvýchozí stavvýchozí stavvýchozí stav    
k 31. 12. 2017k 31. 12. 2017k 31. 12. 2017k 31. 12. 2017    
(počet ks)   (počet ks)   (počet ks)   (počet ks)       

inventarizovaných inventarizovaných inventarizovaných inventarizovaných     
ks v roce 2017ks v roce 2017ks v roce 2017ks v roce 2017    

procent fondu procent fondu procent fondu procent fondu     

0.   Nová archeologická sbírka MKP  7 058 739 10,50% 

1.   Archeologická   107 648 10 800 10,00% 

2.   Archivní dokumentace 10 724 954 8,90% 

3.   Cín 117 0 0,00% 

4.   Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 
média 

17 515 1 635 9,30% 

5.   Historický nábytek 225 0 0,00% 

6.   Chronometrie 231 0 0,00% 

7.   Mapy 268 0 0,00% 

8.   Metrologie 106 0 0,00% 
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9.   Militária 906 0 0,00% 

10. Numismatická 16 273 2 435 15,00% 

11. Numismatika - faleristika 1 131 569 50,30% 

12. Numismatika – papírová platidla 1 641 187 11,40% 

13. Plakáty 9 431 796 8,40% 

14. Řemeslo-průmyslová výroba  1 715 0 0,00% 

15. Sfragistika 168 18 1070,00% 

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

3 546 0 0,00% 

17. Vexilologie 61 0 0,00% 

18. Výtvarného umění 2 785 0 0,00% 

19. Varia 3 862 0 0,00% 

20. Fond Lipník 598 71 11,90% 

21. Fond Tovačov 8 789 2 362 26,90% 

22. Archiválie, písemnosti a dokumentace 
dějin školství a komeniologie 

20 163  2 240 11,10% 

23. Časopisy 10 241 0 0,00% 

24. Historická kartografie 188 21 11,20% 

25. Historické knižní fondy 3 708 412 11,10% 

26. Kalendáře, ročenky a schematismy 887 90 10,20% 

27. Kramářské písně 2 811 313 11,10% 

28. Novodobá komeniana 3 100 344 11,10% 

29. Školní mapy 1 074 0 0,00% 

30. Školní nábytek a zařízení 379 0 0,00% 

31. Školní obrazy 10 112 1 267 12,50% 

32. Učební pomůcky 7 087 700 9,90% 

33. Učebnice 42 604 4 974 11,70% 

34. Výroční zprávy 43 512 4 054 9,30% 

35. Umělecké kovářství                1 284 0 0,00% 

36. Entomologická 192 0 0,00% 

37. Mineralogicko-geologická 1 213 0 0,00% 

38. Oologická 12 701 1 084 8,50% 

39. Ornitologická 6 958 643 9,20% 

40. Parazitologická 74 0 0,00% 

Celkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum KomenskéhoCelkem za Muzeum Komenského    300 300 300 300 319319319319    36 70836 70836 70836 708    12,20%12,20%12,20%12,20%    

    

Centrální evidence sbírek Centrální evidence sbírek Centrální evidence sbírek Centrální evidence sbírek     
Hlášení změn proběhlo podle platných předpisů. V roce 2017 bylo provedeno prostřednictvím 
programu CES online dvakrát, v měsíci květnu a listopadu.  

Centrální evidence sbírekCentrální evidence sbírekCentrální evidence sbírekCentrální evidence sbírek    předmětů v kspředmětů v kspředmětů v kspředmětů v ks    cel. evid.číselcel. evid.číselcel. evid.číselcel. evid.čísel    

1. Zařazení do sbírky 2 516 2 231 

2. Vyřazení ze sbírky                                      -                                                 -     
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Nájem a výpůjčkyNájem a výpůjčkyNájem a výpůjčkyNájem a výpůjčky    evid. čís.evid. čís.evid. čís.evid. čís.----    ksksksks    z toho zahraničí  ev.č.z toho zahraničí  ev.č.z toho zahraničí  ev.č.z toho zahraničí  ev.č.----ksksksks    

1. Nájem                                      -                                                 -     

2. Výpůjčky 8795                                             -     

3. Zápůjčky 1921                                             -     

    

5 Souhrnné údaje o návštěvnosti a stálých expozicích5 Souhrnné údaje o návštěvnosti a stálých expozicích5 Souhrnné údaje o návštěvnosti a stálých expozicích5 Souhrnné údaje o návštěvnosti a stálých expozicích    
    

    
    

    

NávštěvnostNávštěvnostNávštěvnostNávštěvnost    
 
V loňském roce činila celková návštěvnost Muzea Komenského v Přerově včetně jeho poboček – 
hradu Helfštýna a Ornitologické stanice v Přerově – celkem 112 901 návštěvníků. 
Během návštěvnicky úspěšné sezony 2017 samotný hrad Helfštýn navštívilo 86 341. Z výstav 
návštěvníky hradu nejvíce lákala výstava Kovářský virtuos Claudio Bottero, kterou zhlédlo 
celkem 25 008 návštěvníků. Již tradičně nejnavštěvovanější hradní akcí bylo 35. mezinárodní 
setkání uměleckých kovářů Hefaiston s 10 654 návštěvníky. Velmi úspěšné byly i jiné 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 18 135 návštěvníků. Nejvíce návštěvníků, přesněji 2 349, nalákala 
ke zhlédnutí výstava Komenský? Toho už jsme někde viděli!. Návštěvnicky úspěšným se stal 
i hlavní výstavní projekt tohoto roku Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané.    
Do Ornitologické stanice zavítalo v loňském roce 8 425 lidí. Výstavu Mykokosmos si prohlédlo 
867 návštěvníků. Celkové vysoké návštěvnosti muzea pomáhají i výchovně vzdělávací programy, 
které muzejní pedagožky realizují na přerovském zámku a na Ornitologické stanici. V roce 2017 
se programů zúčastnilo celkem 7 410 žáků a pedagogů. 

 
Graf návštěvnosti Muzea Komenského v Přerově a jeho poboček 
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Expozice  Expozice  Expozice  Expozice          
 
Muzeum Komenského má v současné době 18 expozic, z toho dvě na ORNIS a tři na hradě 
Helfštýně.  
 

Přehled stávajících expozicPřehled stávajících expozicPřehled stávajících expozicPřehled stávajících expozic    
 
Stávající expoziceStávající expoziceStávající expoziceStávající expozice          

názevnázevnázevnázev    
rok vzniku rok vzniku rok vzniku rok vzniku 
expoziceexpoziceexpoziceexpozice    

místomístomístomísto    
průvodce průvodce průvodce průvodce 
vydánvydánvydánvydán    

Archeologie Přerovska 2000 Přerov zámek                             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 

1987 Přerov zámek                              1987 

Školní třída z období 1. republiky 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 
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6 Oddělení společenských věd6 Oddělení společenských věd6 Oddělení společenských věd6 Oddělení společenských věd        

Souhrnné hodnocení OSVSouhrnné hodnocení OSVSouhrnné hodnocení OSVSouhrnné hodnocení OSV    

  
Oddělení společenských věd realizovalo svou činnost v roce 2017 ve třech hlavních oblastech: 
sbírkotvorné, prezentační a vědecko-výzkumné. Oddělení spravuje většinu sbírkových předmětů 
muzea (jednu celou sbírku s jednou podsbírkou a 34 ze 40 podsbírek druhé muzejní sbírky, 
dohromady se jedná o 359 913 kusů sbírkových předmětů). Pracovníci oddělení mají svá 
pracoviště ve čtyřech budovách v Přerově (Horní náměstí 21, Horní náměstí 31, Horní náměstí 35 
a v ulici Hranická 93/14), depozitáře pak v osmi různých objektech ve třech obcích (v Přerově 
v budovách Horní náměstí 1, Horní náměstí 7, Horní náměstí 21, Horní náměstí 31, Horní náměstí 
35 a Hranická 93/14, v Tovačově v areálu zámku a v obci Oplocany). V průběhu zimních měsíců 
je oddělení posilováno jedním až dvěma pracovníky z oddělení Správy hradu Helfštýna, kteří 
provádí práci dokumentátorů a pomáhají tak kurátorům OSV při jejich práci. V průběhu roku 
2017 působila na OSV jako dobrovolnice studentka místního gymnázia, od června do srpna pak 
realizovaly na oddělení povinnou studijní praxi dvě studentky Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a jedna studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.    
V oblasti sbírkotvorné činnosti pokračovali pracovníci Oddělení společenských věd v roce 2017 
v soustavné a systematické akviziční činnosti, chronologickém (691 ev. č., 799 ks) 
a systematickém zápise (1964 ev. č., 1 964 ks), evidenci sbírkových předmětů v Centrální 
evidenci sbírek (prostřednictvím CES on-line) a inventarizacích (desetiletý cyklus zahájen v roce 
2013). 

V rámci akviziční činnosti byly podsbírky muzea obohaceny  
o řadu zajímavých předmětů, zejména o předměty získané 
díky detektorové prospekci z různých archeologických lokalit 
(např. Dřevohostice, Týn nad Bečvou, Kojetín), školní 
časopisy, školní obrazy, učebnice, výroční zprávy, školní 
archiválie, učební pomůcky, tablo zastupitelstva města 
Přerova z let 2010–2014, soubor fotografií přerovského 
hoteliéra Josefa Lipnera, přerovské plakáty z let 2013 a 2014, 
umělecké předměty (např. V. Havelková, P. Dostál, J. Ryšavý,  
J. Baják, J. Spáčil, A. Kubát, P. Kotas, M. Krasický), užité umění 
(součásti uniformy, předměty denní potřeby), školní lavice se 
stolkem, plechové školní cedule, mince, osobní typář 
z počátku 20. století z Oseka nad Bečvou, razítka ČD Přerov, 
dvě figury do tzv. Zbořilova betlému, vývěsní štít drogerie 
a reklamní tabule prodejny obuvi v Přerově z 30. let 20. století. 
Rovněž docházelo k průběžnému předávání sbírkových 
předmětů k základnímu očištění a konzervování (přibližně 
600 ks), část sbírkových předmětů byla nafocena nebo 

naskenována kurátory či muzejní fotografkou (2 657 ks).  
Ve vědecko-výzkumné činnosti probíhala úspěšná práce na plánovaných i mimořádných 
interních a externích úkolech (viz soupis níže), v prezentační oblasti se pracovníci Oddělení 
společenských věd podíleli na přípravě a realizaci řady kvalitních výstav (viz soupis níže) 
a výstavního projektu Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané. Pracovníci oddělení prezentovali 
výstavy a své pracovní aktivity v médiích, spolupracovali na realizaci výstav mimo prostory 
Muzea Komenského. Uspořádali popularizační přednášky, exkurze a komentované prohlídky, 
zúčastnili se řady konferencí a seminářů, podíleli se na realizaci Helfštýnských ateliérů a setkání 
uměleckých kovářů Hefaiston.  
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Pracovníci oddělení poskytli různým institucím, médiím a jednotlivcům celou řadu fotografií 
sbírkových předmětů. Poskytnutí bylo ošetřeno schválenými Žádostmi o souhlas s publikováním 
reprodukcí sbírkových předmětů (celkem 12 žádostí). V průběhu roku 2017 byla navázána 
a prohlubována spolupráce s řadou institucí a subjektů regionálního i celostátního významu (viz 
soupis níže).  
Pracovníci OSV se v průběhu roku 2017 věnovali dalším aktualizacím Režimu zacházení 
se sbírkami Muzea Komenského v Přerově.  
K největším úspěchům oddělení v roce 2017 patřilo uspořádání tří autorských výstav (z výzkumů), 

vydání dvou katalogů sbírkových předmětů, převod 
knihovního systému Clavius z formátu UNIMARC na 
formát MARC21 (čerpána dotace Ministerstva Kultury 
z programu VISK 3) a prezentace muzea 
na mezinárodní konferenci Hands on! V roce 2017 
byla muzeu schválena dotace (v rámci 21. výzvy 
IROP) na vybudování nových depozitářů v budově 
nábřeží Edvarda Beneše 21 v Přerově. Stavební práce 
byly zahájeny na jaře 2017, dokončeny budou 
v prosinci 2018.  

    

Hodnocení jednotlivých pracovišť OSVHodnocení jednotlivých pracovišť OSVHodnocení jednotlivých pracovišť OSVHodnocení jednotlivých pracovišť OSV    
 

Činnost Pracoviště dějin školstvíPracoviště dějin školstvíPracoviště dějin školstvíPracoviště dějin školství je personálně zajištěna pěti pracovníky 
(čtyři kurátoři sbírkových fondů, jedna knihovnice). Pracoviště spravuje 
14 podsbírek, celkem 149 003 ks sbírkových předmětů. V akviziční činnosti 
byly podsbírky spravované pracovníky Pracoviště dějin školství v roce 2017 
obohaceny celkem o 367 ks. Během roku 2017 zpracovali pracovníci tohoto 
pracoviště celkem 549 ks sbírkových předmětů systematickou evidencí. 
Pracovníci Pracoviště dějin školství se podíleli na realizaci muzejních výstav, 
vědeckovýzkumných úkolů, přednášek, komentovaných prohlídek, exkurzí, 
na realizaci setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2017 a dalších akcí, 

spolupracovali prostřednictvím zápůjček sbírkových předmětů na realizaci výstav a expozic se 
školní a komeniologickou tematikou na řadě míst České republiky. Pracovníci se zúčastnili 
několika konferencí a seminářů, přispívali do sborníků z konferencí, odborných časopisů 
a regionálního tisku.  
 
Činnost Pracoviště regionální historiePracoviště regionální historiePracoviště regionální historiePracoviště regionální historie je personálně zajištěna pěti pracovníky (čtyři kurátoři 
sbírek, včetně vedoucího, jedna knihovnice na 0,8 úvazku). Pracoviště spravuje 19 podsbírek, což 
je celkem 89 604 ks sbírkových předmětů. Akviziční činnost pracoviště v roce 2017 znamenala 
nárůst sbírkových předmětů o 418 ks. Systematickou evidencí bylo zpracováno 1 080 ks 
sbírkových předmětů. Během roku 2017 se pracovníci tohoto pracoviště podíleli na plnění 
interních úkolů, na realizaci výstavního projektu Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané, 
na přípravě řady muzejních a mimo muzejních výstav, na realizaci vědecko-výzkumných úkolů, 
přednášek, exkurzí a zájezdů, komentovaných prohlídek a dalších akcí pro veřejnost, 
na spolupráci s médii, přispívali do regionálního tisku, publikovali.  
    
Archeologické pracovištěArcheologické pracovištěArcheologické pracovištěArcheologické pracoviště bylo do konce července 2017 personálně zajištěno třemi pracovníky 
(jeden celý a dva poloviční úvazky). Po smrti terénního archeologa Bc. Jana Mikulíka došlo 
k úpravě pracovních úvazků a na archeologickém pracovišti OSV tak od září 2017 pracují dva 
pracovníci (dva celé pracovní úvazky). Činnost Archeologického pracoviště se zaměřuje na dva 
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okruhy: správu sbírek a terénní archeologické výzkumy (ty jsou zajišťovány terénním 
archeologem s celým pracovním úvazkem). Archeolog-kurátor spravuje Novou archeologickou 
sbírku s 10 757 ks sbírkových předmětů, Archeologickou podsbírku se 107 648 ks sbírkových 
předmětů a archeologickou část podsbírky Fond Tovačov s 2 901 ks sbírkových předmětů, 
celkem tedy 121 306 ks sbírkových předmětů. Během roku 2017 bylo do chronologické evidence 
zapsáno v rámci archeologického pracoviště 13 ev. č. (14 ks). Celkem 365 ks sbírkových 
předmětů bylo zpracováno systematickou evidencí.  
V souvislosti s přípravou výstavy Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena? byly v roce 2016 
vyhotoveny dva modely opevnění tohoto hradiska, které byly po skončení výstavy v roce 2017 
zařazeny do muzejní expozice Archeologie Přerovska.  
Archeologické pracoviště je současně pověřeným pracovištěm regionální správy Státního 
archeologického seznamu vedeného Národním památkovým ústavem pro okres Přerov. Terénní 
archeolog zajišťuje archeologický dozor a provádění záchranných archeologických výzkumů na 
tomto území. Během roku 2017 zajistil realizaci řady záchranných archeologických výzkumů 
stavebních investic (4 nepodnikatelské subjekty, 11 podnikatelských subjektů). Během roku 2017 
pokračoval v aktivitách spojených se záchranou významné historické a archeologické lokality 
zříceniny hradu Drahotuš, prováděl ZAV na hradě Helfštýně při realizačních pracích 
na zastřešení hradního paláce.  
MKP a Archeologický ústav v Brně uzavřeli v roce 2017 smlouvu o vkládání dat do nového 
informačního systému Archeologická mapa ČR. Pověření pracovníci oba pracovníci 

archeologického pracoviště OSV budou do tohoto 
systému hlásit zahájení, průběh a ukončení jednotlivých 
archeologických výzkumů. 
Pracovníci Archeologického pracoviště vyvíjeli v roce 
2017 přednáškovou, vědecko-výzkumnou, výstavní 
a publikační činnost. Terénní archeolog se podílel na 
externím Projektu preventivní archeologie Olomouckého 
kraje a na muzejním vzdělávacím programu pro školy 
Velký den s opravdovým archeologem.  

    

KnKnKnKnihovnyihovnyihovnyihovny        
 
Činnost Všeobecné knihovnyVšeobecné knihovnyVšeobecné knihovnyVšeobecné knihovny, která je součástí pracoviště regionální historie, je personálně 
zajištěna odbornou knihovnicí (úvazek 0,8), která obstarává 26 701  knihovních jednotek. Fond 
knihovny se v roce 2017 rozrostl o 227 knihovních jednotek. V průběhu roku bylo v pokračující 
revizi zpracováno 9 % knihovního fondu, tj. 2 403 knihovních jednotek. V Souborném katalogu 
Národní knihovny ČR je k 31. 12. 2017 zapsáno 7 132 titulů z fondu Všeobecné knihovny. Knihovnu 
navštívilo v roce 2017 celkem 22 uživatelů, počet výpůjček dosáhl čísla 130 (z toho 101 
absenčních, 24 prezenčních a 5 v rámci MVS). Knihovna je často využívána pracovníky Oddělení 
společenských věd, ale knihy zapůjčuje také pracovníkům dalších oddělení (VPO, ředitelství). 
Knihovnice M. Straková se v roce 2017 věnovala rovněž propagační činnosti (podíl na tvorbě 
článků do regionálního tisku k výstavě Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?), podílela 
se na organizaci odborného semináře Městské knihovny v Přerově Současná literatura pro děti 
a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství VI., na kterém přednesla příspěvek, a na vydání sborníku 
k tomuto semináři 
 
Činnost Pedagogické knihovnyPedagogické knihovnyPedagogické knihovnyPedagogické knihovny,    která je součástí pracoviště dějin školství, je personálně 
zajištěna jednou knihovnicí. Od konce června byla tato pracovnice kvůli nemoci v pracovní 
neschopnosti. Proto bylo do knihovny zapsáno jen 160 nových knihovních jednotek (celkový stav 
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knihovny k 31. 12. 2017 tak činil 29 149 knihovních jednotek), bylo katalogizováno jen 87 knih. 
Kvůli její nemoci byly omezeny výpůjčky knih a jejich nákup, neprobíhala revize knihovního 
fondu. Nejnutnější výpůjčky a nákupy knih řešily ve druhé polovině roku pracovnice pracoviště 
dějin školství J. Klímová a M. Konířová. Díky M. Konířové byl na konci  roku 2017 realizován 
převod knihovního systému Clavius na formát MARC21 (čerpána dotace MK ČR). 

    

Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky     
 
V roce 2017 pokračovaly chronologické i systematické zápisy ve velké části podsbírek. 
Do chronologické evidence bylo zapsáno celkem 691 ev. č. (799 ks), do systematické evidence 
pak 1 964 ev. č. (1 964 ks). Kromě pravidelných průběžných inventarizací sbírek  
(5. rok inventarizačního cyklu 2013–2022) neproběhly žádné předávací inventarizace. Akviziční 
činnost v roce 2017 byla uskutečňována prostřednictvím systematických sběrů, darů a nákupů 

sbírkových předmětů. Významné přírůstky zaznamenala 
podsbírka Nová archeologická, Fotografie, filmy, 
videozáznamy a jiná média, Numismatická, Plakáty, Řemeslo 
a průmyslová výroba, Sfragistika, Užité umění, umělecký 
průmysl, umělecká řemesla a lidová výroba, Vexilologie, 
Výtvarné umění, Varia, Archiválie, písemnosti a dokumentace 
dějin školství a komeniologie, Časopisy, Kalendáře, ročenky 
a schematismy, Novodobá knižní komeniana, Školní obrazy, 
Učební pomůcky, Učebnice a Výroční zprávy.    

Kurátoři pracovali také na aktualizaci doprovodné dokumentace ke svým podsbírkám 
a na změnách uložení sbírkových předmětů a aktualizaci lokačních seznamů. V expozici 
Archeologie Přerovska došlo k doplnění některých exponátů, k vyčištění všech vitrín a nápravě 
některých nedostatků a závad. Kurátoři pravidelně kontrolovali své depozitáře i expozice. Došlo 
k přestěhování zemědělských strojů z nevyhovujícího depozitáře v hospodářském areálu zámku 
v Tovačově do prostor Střední zemědělské školy v Přerově. 

    

Věda a výzkum            Věda a výzkum            Věda a výzkum            Věda a výzkum                

Interní výzkumné úkoly Interní výzkumné úkoly Interní výzkumné úkoly Interní výzkumné úkoly     
Dějiny učebnic a školních knihoven v českých zemích, 2014–2019, M. Konířová. Cíl:    studium 
problematiky, doplnění znalostí dané podsbírky, v roce 2016 zaměření na doplnění chybějících 
titulů učebnic. Výstupy: příspěvek na konferenci.     
Heraldika se zaměřením na městské znaky, 2016–2017, M. Konířová. Cíl: shromáždění podkladů 
a vytvoření popularizačních textů k výstavě Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky, 
která proběhne na přelomu roku 2017 a 2018. Výstupy: výstava, popularizační články. 
Historie časopisu Komenský, 2017, J. Klímová. Cíl: shromáždění podkladů a předmětů k doplnění 
přejaté výstavy o vývoji časopisu Komenský, studium jeho historie. Výstupy: doplnění výstavy 
ze sbírek MKP (časopisy). 
Historie falšování potravin, 2016–2019, M. Konířová. Cíl: zpracování historie falšování potravin, 
tedy dílčí části problematiky každodenností, která se promítla také do problematiky školství, 
příprava podkladů pro výstavní projekt v roce 2019. Výstupy: článek v  časopise Výživa 
a potraviny. 
Historie obce Týn nad Bečvou v letech 1848–2016, 2015–2017, L. Maloň. Cíl: rešerše a studium 
archivních pramenů a literatury k dějinám obce Týn nad Bečvou. Výstupy: příspěvky k historii 
obce do publikace o historii Týna, která byla vydána v září 2017 (na konci ledna 2017 odevzdány 
dva příspěvky Týn v letech 1848–1918, Hrad Helfštýn v letech 1848–2016).   
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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. Důraz je kladen zejména na objekty, které byly asanovány. Výstupy: 
výsledky výzkumu období do roku 1950 byly publikovány v knize Procházka zapomenutým 
Přerovem (2. vydání v roce 2017), dále byly výsledky výzkumu využity při přípravě první části 
výstavního projektu 100letá republika.  
Komenský a Přerov – Přerov a Komenský, 2017, H. Kovářová. Cíl: zajištění podkladů pro vytvoření 
příspěvku na konferenci. Výstupy: příspěvek na konferenci, příspěvek ve sborníku z konference 
(vyjde v roce 2018). 
Konec 2. světové války na střední Moravě, 2012–2018, P. Sehnálek. Cíl: zevrubná interpretace 
dostupných pramenů k událostem přerovského povstání a osvobození střední Moravy, 
vyhledávání nových pramenů. Výstupy: v roce 2017 bez výstupu (výsledky výzkumu použity 
k přípravě výstavy 100letá Republika). 
Lipník nad Bečvou 1918–1989, 2014–2018, L. Maloň. Cíl: zpracování novějších dějin města Lipníka 
pro výstavní a publikační účely, získání podkladů pro výstavu Oheň v domácnosti (2018). Výstupy: 
v roce 2017 bez výstupu (výpisky z kronik města Lipníka, studium v ZA Opava pobočka 
Olomouc). 
Ornamenty a figury – grafická výzdoba Fabriciových a Komenského map Moravy, 2017, 
H. Kovářová. Cíl: zajištění podkladů pro příspěvek do časopisu. Výstupy: článek pro recenzovaný 
časopis (vyjde v roce 2018). 
Povrchová prospekce na archeologických lokalitách v prostoru Bečevské brány a na Záhoří (k. ú. 
Hlinsko, k. ú. Kojetín, k. ú. Křenovice u Kojetína, k. ú. Kladníky, k. ú. Lhota u Lipníka, k. ú. 
Pavlovice u Přerova, k. ú. Předmostí, k. ú. Sušice, k. ú. Šišma, k. ú. Tučín, k. ú. Tovačov, k. ú. Týn 
nad Bečvou), od 2005, Z. Schenk, J. Mikulík. Cíl: lokalizace a specifikace možných historických 
osídlení na daném území. Průběžné výstupy: publikování výsledků ve formě předběžných zpráv 
do periodika Archeologického ústavu AV ČR – Přehled výzkumů. 
Pozůstalost Josefa Lipnera, od roku 2017, Š. Krákorová Pajůrková. Cíl: studium pozůstalosti 
a získání dalších podkladů pro její systematickou evidenci. Výstupy: karty systematické 
evidence (v roce 2017 bez výstupu). 
Přerov v letech 1918–1992, 2017–2018, H. Kovářová. Cíl: příprava a shromáždění podkladů 
pro přípravu výstavy 100letá Republika. Výstupy: v roce 2017 bez výstupu (písemné podklady 
pro  tvorbu panelů a výstavy).   
Příběhy z pravěku (S trochou fantazie a vědeckých poznatků), 2017–2019, A. Drechsler, 
M. Straková. Cíl: příprava a shromáždění podkladů pro přípravu výstavy Příběhy z pravěku 
(S trochou fantazie a vědeckých poznatků). Výstupy: námět výstavy a libreto, uzavření spolupráce 
s Archeologickým ústavem AV ČR Brno na regionálním projektu Rekonstrukce fysické podoby 
a životních podmínek obyvatelky opevněné osady z pozdní doby kamenné u Hlinska s využitím 
moderních přírodovědných metod.   
Sbírka pohlednic Jiřího Hlouška, od roku 2016, Š. Krákorová Pajůrková. Cíl: studium sbírky 
a získání dalších podkladů pro její systematickou evidenci. Výstupy: karty systematické 
evidence (část). 
Sfragistický fond Muzea Komenského v Přerově, 2017, L. Maloň. Cíl: studium podsbírky 
Sfragistika a části podsbírky fond Tovačov za účelem přípravy výstavy Schváleno! Razítka, 
pečetě, typáře, městské znaky a vydání katalogu. Výstupy: výstava, katalog. 
Struktura osídlení moravského Záhoří a Moravské brány v pravěku a časné době dějinné, , , , 2017,  
A. Drechsler. Cíl:    povrchové průzkumy na k. ú. městyse Dřevohostice. Výstupy: získání nových 
sbírkových předmětů do sbírky.    
Školní expozice v našich muzeích, galeriích a skanzenech, 2014–2019, L. Vyňuchal. Cíl: mapování 
stálých expozic a krátkodobých výstav se školní tematikou, které zahrnují interiéry školních tříd 
a kabinetů, včetně trojrozměrných učebních pomůcek, vytvoření soupisu míst, institucí, názvů 
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expozic a výstavních celků, shromažďování bližších informací a fotodokumentace k jednotlivým 
akcím a projektům. Výstupy: průběžně tvořený soupis a dokumentace školních expozic, rozšíření 
souboru fotografií.    
Školní obrazy k mykologii,    2016––––2017, J. Klímová. Cíl: odborné zpracování části oborové sbírky, 
typový vývoj školních obrazů k mykologii, příprava sbírkových předmětů k vystavení, vyhledávání 
podkladů, studium materiálů k mykologii, shromáždění informací o autorech obrazů, zejména 
výtvarnících, význam Otto Ušáka pro tvorbu školních obrazů. Výstupy: výstava Houby, kam 
se podíváš, komentovaná prohlídka, 3 popularizační články.  
Učitel František Slaměník cestovatelem, 2017, H. Kovářová. Cíl: zajištění podkladů pro vytvoření 
příspěvku na konferenci. Výstupy: příspěvek na konferenci, článek v recenzovaném časopisu 
Marginalia historica (vyjde v roce 2018). 
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. Výstupy: získání řady obrazových příloh. 
 

Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly     
1. čs. armádní sbor v SSSR při osvobozování Moravy, 2013–2017, P. Sehnálek. Cíl: spolupráce 
na publikaci, která má zaplnit bílé místo v odborném zpracování vojenských a regionálních dějin, 
garantem výzkumu je M. Kopecký, přední badatel v této problematice. Výstupy: vydání 
publikace.  
Projekt preventivní archeologie Olomouckého kraje, dlouhodobý úkol, Archeologické centrum 
Olomouc ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, územní koordinátor pro okres Přerov 
Z. Schenk. Cíl: Realizace preventivního průzkumu za pomoci detektorů kovů na ohrožených 
lokalitách na Přerovsku s podporou týmu spolupracovníků podílejících se na záchraně movitých 
archeologických nálezů. V roce 2017 se jednalo především o primárně ohrožené archeologické 
lokality na katastrech obcí Kojetín, Kozlov, Křenovice u Kojetína, Měrovice, Polkovice, Předmostí, 
Radslavice, Sušice, Šišma, Tovačov, Tučín, Týn nad Bečvou. Průběžné výstupy: publikování 
výsledků ve formě předběžných zpráv do periodika Archeologického ústavu AV ČR – Přehled 
výzkumů, zpracování souborů v rámci jednotlivých katastrů. 
Státní archeologický seznam, dlouhodobý úkol, Národní památkový ústav (garant projektu SAS) 
a Muzeum Komenského v Přerově (pověřený pracovník A. Drechsler). Cíl: průběžná aktualizace 
databáze v rámci svěřené regionální správy dat pro okres Přerov. Výstupy: pro léta 2014–2017 
bez výstupu (do systému zatím není možné vkládat nové údaje).     

    

Konference, semináře a dílnyKonference, semináře a dílnyKonference, semináře a dílnyKonference, semináře a dílny    
    

Pořádané nebo spolupořádané muzeemPořádané nebo spolupořádané muzeemPořádané nebo spolupořádané muzeemPořádané nebo spolupořádané muzeem    
Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství VI. Celostátní odborný 
seminář. Pořadatelé Městská knihovna Přerov a Muzeum Komenského v Přerově. Přerov, 
Smetanova ulice, 8. 11. 2017. Účast M. Straková (podíl na přípravě a realizaci semináře, referát 
na semináři a příspěvek do sborníku, podíl na redakci sborníku), L. Maloň (podíl na zahájení 
akce, účast), J. Klímová (účast). 

XIV. odborná konference o Hané. Haná a její lidová kultura – nové 
inspirační zdroje. Odborná konference. Pořadatelé Muzeum 
Komenského v Přerově, Hanácký folklorní spolek Prostějov 
a Janua o. p. s. Praha. Přerov, MKP, Horní náměstí 1, 5. 10. 2017. 
Hlavní pořadatel za MKP L. Maloň, podíl na organizaci za OSV    
L. Vyňuchal.  
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OstOstOstOstatníatníatníatní    
Archeologie a veřejnost 9/2017 (Prezentace archeologie – příklady dobré praxe). Odborná 
konference. Pořadatelé Veřejná archeologie z. s., Ústav pro archeologii FF UK Praha,  pracovní 
skupina Archeologie pro společnost při ČAS. Praha, Knihovna Jana Palacha, 1. – 3. 11. 2017. Účast 
Z. Schenk, přednesen nepublikovaný příspěvek (Památník jednoty bratrské v Přerově).  
Bibliotheca antiqua. 25. ročník konference na téma historických knižních fondů. Pořadatel 
Vědecká knihovna v Olomouci. Olomouc, Vědecká knihovna, 30. 11. 2017. Účast H. Kovářová.  
Budoucnost v rukou dětí – neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny. 11th Hands on! 
Conference. Pořadatelé Západočeské muzeum v Plzni, Sladovna Písek, Národní galerie Praha. 
Plzeň, Písek, Praha, Západočeské muzeum v Plzni, Sladovna Písek, Národní galerie Praha, 11.–14. 
10. 2017. Účast H. Kovářová. 
Buchlovský Scirius. Poznávání a ochrana kulturních památek. 8. ročník sympozia. Pořadatel 
Národní památkový ústav Kroměříž. Buchlov, hrad Buchlov, 8. 9. 2017. Účast L. Vyňuchal. 
Knižní kultura 19. století. Odborná konference. Pořadatelé Muzeum Jindřichohradecka, Národní 
muzeum, Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního 
písemnictví. Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka, 20. – 21. 9. 2017. Účast M. Konířová, 
přednesen příspěvek (sborník vyjde v roce 2018).  
Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG. Jarní zasedání. Pořadatelé Komise regionální 
historie Moravy a Slezska a Muzeum Brněnska. Brno, Muzeum Brněnska, vila Löw-Beer, 
15. 5. 2017. Účast J. Klímová, H. Kovářová, L. Maloň. 
Kunst und Kultur. Tagung der Deutschen Comenius-Gesellschaft. Výroční zasedání. Pořadatelé 
Deutsche Comenius-Gesellschaft, Unie Comenius, Alanus Hochschule. Alfter bei Bonn, Alanus 
Hochschule, 15. – 16. 9. 2017. Účast H. Kovářová.    
Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace. Odborný seminář. 
Pořadatel Národní muzeum Praha. Praha, Nová budova Národního muzea, 11. 4. 2017. Účast  
Š. Krákorová Pajůrková. 
Odborný seminář Komise muzejních knihovníků AMG. Pořadatelé Komise muzejních knihovníků 
AMG, Západočeské muzeum v Plzni. Plzeň, Západočeské muzeum, 5. – 7. 9. 2017. Účast 
M. Konířová.  
Odborný seminář a plenární zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG. 
Pořadatelé Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG a Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 26. – 27. 9. 2017. Účast J. Klímová, L. Maloň.  
Seminář regionální sekce Komise muzejních knihovníků AMG Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje. Pořadatel Regionální sekce Komise muzejních knihovníků AMG 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Nový Jičín, Muzeum Novojičínska, 29. 5. 2017. Účast 
J. Ranková.  
Seminář regionální sekce Komise muzejních knihovníků AMG Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje. Pořadatel Regionální sekce Komise muzejních knihovníků AMG 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Olomouc, Vlastivědné muzeum, 23. 11. 2017. Účast 
M. Konířová.  
Stabilní katastr 1817–2017. Odborná konference. Pořadatel Ústřední archiv zeměměřičství 
a katastru v Praze. Praha, Budova zeměměřických a katastrálních úřadů, 14. 11. 2017. Účast 
H. Kovářová.  
Svět knihy Praha 2017. 23. mezinárodní knižní veletrh a literární festival. Pořadatel společnost 
Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Praha, Výstaviště Holešovice, 11. 5. 2017. Účast 
na akcích pro odbornou veřejnost J. Klímová, M. Konířová, L. Maloň, L. Vyňuchal. 
Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Ku poctě Josefa Wünsche, 
středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu. 5. mezioborové sympozium. Pořadatelé 
Památník národního písemnictví, Katedra dějin didaktiky dějepisu PedF UK v Praze, Katedra 
hudební výchovy PedF UK v Praze, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 
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Západočeské muzeum v Plzni, Katedra pedagogiky a psychologie FPHP Technické univerzity 
v Liberci, Národní muzeum. Praha, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 
27. 4. 2017. Účast H. Kovářová, přednesen publikovaný příspěvek.    
Velký Evropan Komenský. Mezinárodní odborná konference k 425. výročí narození 
J. A. Komenského. Pořadatel Vysoká škola manažerská Varšava, Fakulta J. A. Komenského 
Karviná. Karviná, Slezská univerzita, 23. 3. 2017. Účast H. Kovářová, přednesen příspěvek 
(publikovaný bude v roce 2018). 
11. Sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků ČR. Pořadatelé Sdružení 
historiků ČR, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc, Univerzita 
Palackého, 13. – 14. 9. 2017. Účast H. Kovářová.   
38. sympozium Z dějin geodézie a kartografie. Pořadatel Národní technické muzeum v Praze. 
Praha, Národní technické muzeum, 29. 11. 2017. Účast H. Kovářová. 
XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče (téma Aktuální elektronické 
evidenční systémy). Pořadatelé Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí 
a galerií České republiky, Moravské zemské muzeem (Centrum kulturní antropologie, Ústav 
Anthropos). Brno, Pavilon Anthropos, 31. 5. 2017 – 2. 6. 2017. Účast A. Drechsler.   
 
 

Publikační činnost Publikační činnost Publikační činnost Publikační činnost     

SamostatnéSamostatnéSamostatnéSamostatné    publikace vydané muzeem publikace vydané muzeem publikace vydané muzeem publikace vydané muzeem     
Dlesková, T. – Maloň, L.: Pečetidla, 
pečeti, razítka a razidla ze sbírky 
Muzea Komenského v Přerově. 
Přerov, Muzeum Komenského 
v Přerově, 2017, 80 s. Klímová,  
J.: Houby. Školní obrazy ze sbírky 
Muzea Komenského v Přerově. 
Přerov, Muzeum Komenského 
v Přerově, 2017, 16 s. Kopecký,  

M. – Sehnálek, P.: Poslední výstřely: bojová cesta 1. čs. armádního sboru v SSSR v květnu 1945. 
Bratislava – Přerov, Magnet Press Slovakia – Muzeum Komenského v Přerově, 2017, 184 s.  
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. Nové cesty za dobrodružstvím. 
Sborník textů z 6. ročníku odborného semináře pořádaného 8. 11. 2017 Městskou knihovnou 
Přerov a Muzeem Komenského v Přerově. Přerov, Městská knihovna v Přerově a Muzeum 
Komenského v Přerově, 2017, 96 s. 
Žákovský, P. – Schenk, Z.: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska: zbraně a zbroj od 
kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov – Brno, Muzeum Komenského v Přerově 
– Archeologický ústav AV ČR Brno, 2017, 176 s.    
 

Publikační činnost odborných pracovníků Publikační činnost odborných pracovníků Publikační činnost odborných pracovníků Publikační činnost odborných pracovníků     
Bartík, J. – Škrdla, P. – Vlach, M. – Schenk, Z. – Chmela, T.: Spytihněv (okr. Zlín). Přehled výzkumů 
roč. 58, 2017, č. 1, s. 174. 
Drechsler, A.: Hradisko Nad Zbružovým jako osada kameníků? I. Přerovský a hranický deník – 
Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 8, 24. 2. 2017, s. 8. 
Drechsler, A.: Hradisko Nad Zbružovým jako osada kameníků? II. Přerovský a hranický deník – 
Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 9, 3. 3. 2017, s. 8. 
Drechsler, A.: Hradisko Nad Zbružovým jako osada kameníků? III. Přerovský a hranický deník – 
Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 10, 10. 3. 2017, s. 7. 
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Drechsler, A. – Straková, M.: Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska I. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 4, 27. 1. 2017, s. 8. 
Drechsler, A. – Straková, M.: Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska II. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 5, 3. 2. 2017, s. 12. 
Drechsler, A. – Straková, M.: Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska III. Přerovský 
a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 6, 10. 2. 2017, s. 8. 
Drechsler, A. – Straková, M.: Odraz pravěkého kultu v nálezech z Hlinska IV. Přerovský 
a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 7, 17. 2. 2017, s. 8. 
Drechsler, A. – Šebela, L.: Počátky objevování osady Nad Zbružovým u Hlinska. Přerovský 
a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 1, 6. 1. 2017, s. 8. 
Klímová, J.: Kam za houbami? Do muzea. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. 
XXIII, č. 21, 26. 5. 2017, s. 12. 
Klímová, J.: Kam za houbami? Do muzea. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. 
XXIII, č. 22, 2. 6. 2017, s. 12. 
Klímová, J: Houby, kam se podíváš! KROK, roč. 14, 2017, č. 2, s. 71–72. 
Klímová, J: Že je na zámku houby? Ale houby! Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, duben – 
červen 2017, s. 7. 
Klímová, Jarmila: Houby jako heraldický symbol. Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, říjen – 
prosinec 2017, s. 12. 
Klímová, Jarmila: Otto Ušák malířem hub. Do muzea. Přerovský a hranický deník – Nové 
Přerovsko, roč. XXIII, č. 36, 8. 9. 2017, s. 12. 
Klímová, Jarmila: Otto Ušák malířem hub. Do muzea. Přerovský a hranický deník – Nové 
Přerovsko, roč. XXIII, č. 37, 15. 9. 2017, s. 12. 
Konířová, M.: Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 2. část: Může za to chemie. 
Výživa a potraviny, 2017, č. 1. 
Konířová, M.: Krize české knihy? Nic nového! Je tu už celé jedno století. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 18, 5. 5. 2017, s. 8. 
Konířová, M.: Tak trochu utajená výstava pohlednic na zámku. Přerovský a hranický deník – Nové 
Přerovsko, roč. XXIII, č. 49, 8. 12. 2017, s. 12. 
Konířová, M. – Maloň, L.: Schváleno! Výstava o malém předmětu s velkou důležitostí a staletou 
historií. Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově, říjen – prosinec 2017, s. 10–11.  
Kovářová, H.: Obálky sešitů místo obrázků v učebnicích. Marginalia historica, roč. 7, 2016, č. 2,  
s. 157–180. 
Kovářová, H.: Komenský, všude samý Komenský. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 
roč. XXIII, č. 13, 31. 3. 2017, s. 13. 
Kovářová, H.: Děti, dnes kreslíme Dušičky. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. 
XXIII, č. 44, 3. 11. 2017, s. 12. 
Krákorová Pajůrková, Š.: A po roce máme na zámku opět Vánoce. Zpravodaj Muzea Komenského 
v Přerově, říjen – prosinec 2017, s. 13. 
Krákorová Pajůrková, Š.: České srdce přerovského starosty Josefa Vdolka. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 22, 2. 6. 2017, s. 12. 
Krákorová Pajůrková, Š.: České srdce přerovského starosty Josefa Vdolka. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 23, 9. 6. 2017, s. 12. 
Krákorová Pajůrková, Š.: Maršál Pétain a příběh jednoho oběda. Dějiny a současnost, roč. XXXIX, 
září 2017, č. 7, s. 27.   
Krákorová Pajůrková, Š.: Muzeum vystaví rozšířený Zbořilův betlém. Přerovský a hranický deník – 
Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 46, 16. 11. 2017, s. 12. 
Lukeš, K.: Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané. KROK, roč. 14, 2017, č. 2, s. 72. 
Lukeš, K.: Umění nejen z cukru: Miloš Sum nebyl jen zdatný cukrář, ale i malíř a divadelní 
ochotník. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 2, 13. 1. 2017, s. 8. 
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Lukeš, K.: Pavel Kotas vnáší do svých děl poezii a lyričnost. Přerovský a hranický deník – Nové 
Přerovsko, roč. XXIII, č. 48, 1. 12. 2017, s. 12. 
Maloň, L.: Český tolar – americký dolar? Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. 
XXIII, č. 28, 14. 7. 2017, s. 10. 
Maloň, L.: Český tolar – americký dolar? Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. 
XXIII, č. 29, 21. 7. 2017, s. 10. 
Maloň, L.: Hrad Helfštýn od roku 1848 do současnosti. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost 
obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 255–265. 
Maloň, L.: Obec od roku 1848 do roku 1918. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn 
nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 97–115. 
Maloň, L.: Obec od roku 1918 do roku 1945. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn 
nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 117–143. 
Maloň, L.: Obec od roku 1945 do roku 1975. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn 
nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 145–169. 
Maloň, L.: Obec od roku 1975 do roku 1991. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn 
nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 171–178. 
Maloň, L.: Obec od roku 1992 do současnosti. In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn 
nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 2017, s. 179–193. 
Maloň, L.: Pečetidla a razítka ve sbírce Muzea Komenského v Přerově. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 40, 6. 10. 2017, s. 12.  
Maloň, L.: Pečetidla a razítka ve sbírce Muzea Komenského v Přerově. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 41, 13. 10. 2017, s. 12.   
Maloň, L.: Přerovské muzeum vlastní unikátní sbírku pečetí a typářů. Přerovský a hranický deník 
– Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 38, 22. 9. 2017, s. 12. 
Petřík, J. – Hlavica, M. – Libor, P. – Chmela, T. – Schenk, Z. – Lukšíková, H. – Milo, P. – Vrla, R. – 
Odehnal, P. – Petrůj, Z. – Petrůj, M. – Kočát, P.: Rybník jako součást vrchnostenského panství  
a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologia historica, roč. 42, 
2017, č. 2, s. 789–817. 
Sehnálek, P.: Procházka zapomenutým Přerovem. 2. doplněné vydání. Přerov, Statutární město 
Přerov – Muzeum Komenského v Přerově, 2017, 224 s. 
Sehnálek, P.: Průmysl v Přerově nastartovala v roce 1841 železniční doprava I. Přerovský 
a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 19, 12. 5. 2017, s. 8. 
Sehnálek, P.: Průmysl v Přerově nastartovala v roce 1841 železniční doprava II. Přerovský 
a hranický deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 20, 19. 5. 2017, s. 8. 
Sehnálek, P.: První květnové doušky svobody (Přerovské povstání). II. světová, 2017, č. 7–8, s. 19–
25. 
Schenk, Z. – Jílek, J.: Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 1,  
s. 255–256. 
Schenk, Z. – Komínek, M.: Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017,  
č. 1, s. 198–199.  
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Býškovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 2, 2017, s. 208. 
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Lipník nad Bečvou (okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 2,  
s. 220–222. 
Schenk, Z. – Mikulík, J.: Nejstarší osídlení obce Týn nad Bečvou ve světle archeologických 
pramenů.  In: Týn nad Bečvou: dějiny a současnost obce. Týn nad Bečvou, Obec Týn nad Bečvou, 
2017, s. 7–23. 
Schenk, Z. – Žákovský, J.: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zpravodaj Muzea 
Komenského v Přerově, říjen – prosinec 2017, s. 6–8. 
Schenk, Z.: 150 let od narození Antonína Teličky (*20. 4. 1866 – † 5. 1. 1925). In: Sborník Státního 
okresního archivu Přerov. Přerov, Státní okresní archiv Přerov, 2017, s. 152–157. 
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Schenk, Z.: Antonín Telička – doživotní strážce muzea. Přerovský a hranický deník – Nové 
Přerovsko, roč. XXIII, č. 11, 13. 3. 2017, s. 13.  
Schenk, Z.: Archeologické objevy v Zámecké ulici v Dřevohosticích. Dřevohostický zpravodaj, 
2017, č. 2, s. 6–7. 
Schenk, Z.: Co nového objevili archeologové v ulici Zámecká v Dřevohosticích? Zpravodaj Muzea 
Komenského v Přerově, červenec – září 2017, s. 12–14. 
Schenk, Z.: Dobrčice (okr. Přerov). Přehled výzkumů roč. 58, 2017, č. 1, s. 153. 
Schenk, Z.: Dřevohostice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 1, s. 191. 
Schenk, Z.: Hradčany (okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 1, s. 191–192. 
Schenk, Z.: Máte rádi středověké zbraně? Přijďte na výstavu do zámku. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 43, 27. 10. 2017, s. 12.  
Schenk, Z.: Máte rádi středověké zbraně? Přijďte na výstavu do zámku. Přerovský a hranický 
deník – Nové Přerovsko, roč. XXIII, č. 44, 3. 11. 2017, s. 12.  
Schenk, Z.: Přerov (k. ú. Předmostí, okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 1, s. 222. 
Schenk, Z.: Turovice (okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 1, s. 146–147. 
Schenk, Z.: Týn nad Bečvou (okr. Přerov). Přehled výzkumů, roč. 58, 2017, č. 1, s. 227. 
Schenk, Z.: Vzpomínka na muzeologa a archeologa Jana Mikulíka (*20. 1. 1956 – † 27. 7. 2017).  
In: Sborník Státního okresního archivu Přerov. Přerov 2017, s. 158–163. 
Straková, M.: Dobrodružství ve světě bohů: nad sériemi Ricka Riordana. In: Současná literatura 
pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. Nové cesty za dobrodružstvím. Sborník textů  
z 6. ročníku odborného semináře pořádaného 8. 11. 2017 Městskou knihovnou Přerov a Muzeem 
Komenského v Přerově. Přerov, Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově, 
2017, 96 s. 
Vyňuchal, L.: Kartofilie není úchylka, ale záliba. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 
roč. XXIII, č. 11, 17. 3. 2017, s. 8. 
Vyňuchal, L.: Kartofilie není úchylka, ale záliba. Přerovský a hranický deník – Nové Přerovsko, 
roč. XXIII, č. 12, 24. 3. 2017, s. 8. 
Vyňuchal, L.: Příběhy hradů... Komentované fotografie, perokresby a historické pohlednice 
evropských panských sídel. KROK, roč. 14, 2017, č. 1, s. 71–72.  
 

NepublikovanéNepublikovanéNepublikovanéNepublikované    práce, scénáře výstav a nálezové zprávy zpráce, scénáře výstav a nálezové zprávy zpráce, scénáře výstav a nálezové zprávy zpráce, scénáře výstav a nálezové zprávy z    archeologických archeologických archeologických archeologických 
výzkumůvýzkumůvýzkumůvýzkumů    
Mikulík, J. – Schenk, Z.: Protipovodňová opatření v Přerově – nábřeží Dr. E. Beneše. Investorská 
zpráva. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 
Schenk, Z.: 12. etapa RPS Předmostí – předhřbitovní prostor na ulici Prostějovská. Investorská 
zpráva. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 
Schenk, Z.: Lipník – kanalizace Osecká, Tyršova, Neffova. Investorská zpráva. Potvrzení 
o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 
Schenk, Z.: Lipník nad Bečvou, Venedik – stavební úpravy vodovodu. Investorská zpráva. 
Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 
Schenk, Z.: Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn. 
Investorská zpráva. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 
Schenk, Z.: Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov – přípojka teplovodu pro nákupní 
galerii. Investorská zpráva. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. Uloženo 
ve spisovně OSV. 
Schenk, Z.: Odbahnění jezírka v areálu ORNIS Přerov. Investorská zpráva. Potvrzení o provedení 
archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 



24 
 

Schenk, Z.: Rekonstrukce venkovních rozvodů topení v okruhu VST 660 EC – II, Přerov – větev  
U Tenisu 8–14. Investorská zpráva. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve 
spisovně OSV. 
Schenk, Z.: VST Zahradní, Předmostí – oprava přípojky pro ZŠ J. A. Komenského. Investorská 
zpráva. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 
Schenk, Z.: Výměna světel pro osvětlení hradeb, ul. Spálenec. Investorská zpráva. Potvrzení 
o provedení archeologického výzkumu. Uloženo ve spisovně OSV. 

PrezentacePrezentacePrezentacePrezentace    

Příprava a Příprava a Příprava a Příprava a realizace výstav a expozicrealizace výstav a expozicrealizace výstav a expozicrealizace výstav a expozic    
Drechsler, A.Drechsler, A.Drechsler, A.Drechsler, A.: : : : Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?, 15. 11. 2016 – 12. 3. 2017, MKP, 
kurátor výstavy.   
Klímová, JKlímová, JKlímová, JKlímová, J.: .: .: .: Houby, kam se podíváš!, 5. 5. – 1. 10. 2017, MKP, kurátorka výstavy. Učení nemá být 
mučení, 14. 1. – 19. 3. 2017, MKP, kurátorka výstavy vypůjčené z Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně.  

 
Konířová, M.Konířová, M.Konířová, M.Konířová, M.::::    Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky, 31. 10. 2017 – 25. 2. 2018, MKP, 
kurátorka heraldické části výstavy.   
Kovářová, H.: Kovářová, H.: Kovářová, H.: Kovářová, H.: Jednota bratrská, 1. 11. 2017 – 4. 2. 2018, Kyjov, Vlastivědné muzeum v Kyjově, podíl 
na výstavě.  
Komenský? Toho už jsme někde viděli!, 26. 9. 2016 – 2. 4. 2017, MKP, kurátorka výstavy.  
Komenský? Toho už jsme někde viděli!, 4. 4. – 8. 10. 2017 Praha, Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského v Praze, kurátorka zapůjčené výstavy. 
Komenský? Toho už jsme někde viděli!, 10. 10. – 31. 10. 2017, Plzeň, Západočeské muzeum Plzeň, 
areál DEPO 2015 v Plzni, kurátorka zapůjčené výstavy, úprava textů, zajištění překladu 
do angličtiny v rámci konference Hands on!  
Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Vánoce na zámku, 5. 12. – 30. 12. 2017, MKP, kurátorka výstavy (spolu 
s H. Holáskovou).     

Lukeš, K.: Lukeš, K.: Lukeš, K.: Lukeš, K.: Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané, 13. 4. – 18. 10. 
2017, MKP, kurátor výstavy (spolu s M. Barboříkovou). 
Maloň, L.: Maloň, L.: Maloň, L.: Maloň, L.: Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané, 13. 4. – 18. 10. 
2017, MKP, komisař výstavního projektu    
 
 
 
Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky, 31. 10. 2017 – 
25. 2. 2018, MKP, kurátor sfragistické části výstavy.     
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Sehnálek, P.:Sehnálek, P.:Sehnálek, P.:Sehnálek, P.: Plnou parou vpřed, 17. 10. 2017 – 28. 1. 2018 , Hranice, Městská kulturní zařízení 
Hranice, kurátor zapůjčené výstavy.  
Schenk, Z.: Schenk, Z.: Schenk, Z.: Schenk, Z.: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, 13. 10. 2017 – 31. 3. 2018, MKP, kurátor 
výstavy (spolupráce s externistou P. Žákovským z Archeologického ústavu AV ČR Brno). 
Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?, 15. 11. 2016 – 12. 3. 2017, MKP, podíl na výstavě. 
Straková, M.:Straková, M.:Straková, M.:Straková, M.:    Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?, 15. 11. 2016 – 12. 3. 2017, MKP, podíl 
na výstavě.   

Vyňuchal, L.:Vyňuchal, L.:Vyňuchal, L.:Vyňuchal, L.:    Příběhy hradů… Komentované fotografie, 
perokresby a historické pohlednice evropských panských sídel, 
1. 3. – 30. 6. 2017, MKP, kurátor výstavy.     

    
    
    

    
Příprava kulturně výchovných akcí (přednášky, noční prohlídkyPříprava kulturně výchovných akcí (přednášky, noční prohlídkyPříprava kulturně výchovných akcí (přednášky, noční prohlídkyPříprava kulturně výchovných akcí (přednášky, noční prohlídky    apod.)apod.)apod.)apod.)    

Drechsler, A.: Drechsler, A.: Drechsler, A.: Drechsler, A.: Fenomén výroby kamenných nástrojů na pravěké osadě 
Hlinsko a její dálkové kontakty, 14. 2. 2017, MKP. Přednáška rámci cyklu 
muzejních přednášek. Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně 
novověké zbraně Přerovska pro studenty GJŠ v Přerově, 6. 12. 2017, MKP.  
Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství pravěké osady v Hlinsku 
odhalena?, 17. 1. 2017, MKP.  
Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství pravěké osady v Hlinsku 
odhalena? pro pracovníky vlastivědných muzeí v Šumperku a Blansku, 
8. 3. 2017, MKP  
Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství pravěké osady v Hlinsku 
odhalena? pro ZŠ J. A. Komenského v Přerově, 2. 3. 2017, MKP.  
Pravěk a raný středověk přerovského regionu, 2. 11. 2017, MKP. Přednáška 
pro studenty GJŠ v Přerově. 

Klímová,Klímová,Klímová,Klímová,    J.: J.: J.: J.: Komentovaná prohlídka výstavy Houby, kam se podíváš!, 
3. 6. 2017, MKP.  
Konířová, M.: Konířová, M.: Konířová, M.: Konířová, M.: Školní knihovny v 19. století: kontrola, podpora a znovu kontrola, 21. 9. 2017, 
Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka. Příspěvek na konferenci.    
36. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, 25. – 27. 8. 2017, hrad Helfštýn. Podíl 
na realizaci akce.  
Kovářová, H.: Kovářová, H.: Kovářová, H.: Kovářová, H.: Komenský a Přerov – Přerov a Komenský, 23. 3. 2017, Karviná, Slezská univerzita. 

Příspěvek na konferenci. 
Komentovaná prohlídka výstavy Komenský? Toho už jsme někde viděli, 
21. 2. 2017, MKP.     
Komentovaná prohlídka výstavy Komenský? Toho už jsme někde viděli,  
28. 3. 2017, MKP.  
Mapy Moravy ze 16. – 17. století ze sbírek muzea, 16. 5. 2017, MKP. Exkurze 
pro studenty geografického ústavu PřF MU Brno.  
Slavnostní křest knihy Markéty Pánkové J. A. Komenský v českém  
a světovém výtvarném umění, 28. 3. 2017, MKP. Podíl na realizaci akce. 
Učitel František Slaměník cestovatelem, 27. 4. 2017,  Praha, Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Příspěvek na konferenci.  
Vzácné komeniologické sbírky muzea, 9. 5. 2017, MKP. Exkurze pro studenty PedF UP Olomouc.  
36. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, 25. – 27. 8. 2017, hrad Helfštýn. Podíl na 
realizaci akce.  
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Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Proměna města Přerova na přelomu 19. – 20. století, 21. 2. 2017, 
Henčlov, Klub seniorů. Přednáška pro seniory. 

Lukeš, K.: Lukeš, K.: Lukeš, K.: Lukeš, K.: Celoroční cyklus muzejních přednášek,    
organizační zajištění. 
Komentovaná prohlídka výstavy Poklady z hůry aneb Jak se 
žilo na Hané,  25. 4. 2017, MKP. Podíl na realizaci akce. 
Komentované prohlídky výstavy Poklady z hůry aneb Jak se 
žilo na Hané, 10. 9. 2017, MKP. Podíl na realizaci akce 
konané v rámci DEKD.  
Muzejní noc Svatební noc u Křópalů v ohrožení, 26. 5. 2017, 
MKP. Podíl na realizaci.  

Uměleckohistorický zájezd do Tišnova a okolí, 15. 6. 2017. 
Uměleckohistorický zájezd Za památkami Šumperska, 30. 9. 2017. 
Vernisáž výstavy Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané,  13. 4. 2017, MKP. Podíl na realizaci 
akce.  
Workshop Lidová písnička, 20. 6. 2017, MKP. Podíl na realizaci akce. 
Workshop Lidový tanec, 16. 5. 2017, MKP. Podíl na realizaci akce. 
Maloň, L.: Maloň, L.: Maloň, L.: Maloň, L.: Helfštýnské ateliéry, 17. 6. 2017, hrad Helfštýn. Podíl na realizaci akce. 
Rozhlasový pořad Větrník – Host ve studiu, 27. 2. 2017, ČRo Olomouc.    
36. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, 25. – 27. 8. 2017, hrad Helfštýn. Podíl  
na realizaci akce.  
Sehnálek, P.:Sehnálek, P.:Sehnálek, P.:Sehnálek, P.: Rozhlasový pořad ČRo Noční mikroforum, 8. 5. 2017, ČRo Olomouc, ČRo Dvojka.  
35. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, 27. – 28. 8. 2016, hrad Helfštýn. Podíl 
na realizaci akce.  
Schenk, Z.: Schenk, Z.: Schenk, Z.: Schenk, Z.: Helfštýnské ateliéry, 17. 6. 2017, hrad Helfštýn. Podíl na realizaci akce. 
Hrady dolního Pobečví, 30. 5. 2017, MKP. Přednáška rámci cyklu muzejních přednášek.  
Památník jednoty bratrské v Přerově, 2. 11. 2017, Praha, FF UK. Příspěvek na konferenci. 
Velký den s opravdovým archeologem, 31. 5. – 2. 6. 2017, MKP. Podíl na realizaci akce. 
Straková, M.:Straková, M.:Straková, M.:Straková, M.: Dobrodružství ve světě bohů. Nad sériemi Ricka Riordana,  8. 11. 2017,  

Přerov, Městská knihovna. Příspěvek na odborném 
semináři. 
Vyňuchal, L.: Vyňuchal, L.: Vyňuchal, L.: Vyňuchal, L.: Pod ochranou Rolandů, 12. 12. 2017. 
Přednáška rámci cyklu muzejních přednášek. Vernisáž 
výstavy Příběhy hradů… Pásmo Čestmíra Beťáka a Ivana 
Němečka, 1. 3. 2017, MKP. Podíl na realizaci akce.  
35. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, 
27. – 28. 8. 2016, hrad Helfštýn. 
Podíl na realizaci akce.  

 

 

Výpůjčky a zápůjčky Výpůjčky a zápůjčky Výpůjčky a zápůjčky Výpůjčky a zápůjčky     
 
V roce 2017 bylo realizováno 41 zápůjček o celkovém počtu 1 868 evidenčních čísel (1 870 ks) 
sbírkových předmětů a 14 výpůjček o celkovém počtu 8 793 evidenčních čísel (8 794 ks) 
sbírkových předmětů.  
Drechsler, A.: Drechsler, A.: Drechsler, A.: Drechsler, A.: Expozice Archeologie. Expozice MKP. Vlastivědné muzeum v Olomouci. 
Dlouhodobá výpůjčka. 
Expozice Historie městyse Tištín. Městys Tištín. Dlouhodobá zápůjčka. 
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Studijní doplnění Archeologické podsbírky MKP. Vlastivědné muzeum v Olomouci. Dlouhodobá 
výpůjčka. 
Studijní zápůjčka. Archeologický ústav AV ČR Brno. Zapůjčení sbírkových předmětů ze studijních 
důvodů, 8. 8. 2016 – 10. 3. 2017. 
Studijní zápůjčka. Archeologický ústav AV ČR Brno. Zapůjčení sbírkových předmětů ze studijních 
důvodů, 28. 11. 2016 – 10. 3. 2017. 
Studijní zápůjčka. Ludmila Mikulíková Přerov. Zapůjčení sbírkového předmětu za účelem studia, 
3. 8. – 7. 8. 2017.  
Tajemství hlíny. Muzeum Novojičínska Nový Jičín. Zapůjčení sbírkových předmětů na výstavu, 
19. 9. 2017 – 31. 1. 2018.  
Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena? MKP. Muzeum hlavního města Prahy. Výpůjčka 
sbírkových předmětů na výstavu MKP, 15. 11. 2016 – 12. 3. 2017. 
Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena? MKP. Národní muzeum v Praze, Výpůjčka 
sbírkových předmětů na výstavu MKP, 15. 11. 2016 – 12. 3. 2017. 
Klímová, J.: Klímová, J.: Klímová, J.: Klímová, J.: Ema má mísu – historie napajedelského školství. Klub kultury Napajedla. Zapůjčení 
sbírkových předmětů na výstavu, 7. 9. – 22. 10. 2017. 
Když jsem chodil do školy. Muzeum Vyškovska ve Vyškově. Zapůjčení sbírkových předmětů 
na výstavu, 29. 11. 2016 – 22. 1. 2017.  
Rozkaz zněl jasně. C. k. vojenské ústavy a vojenská akademie. Městská kulturní zařízení Hranice, 
zapůjčení sbírkových předmětů na výstavu, 28. 6. – 8. 10. 2017. 
Studijní zápůjčka. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 27. 4. – 11. 5. 2017. 
Konířová, M.: Konířová, M.: Konířová, M.: Konířová, M.: Když jsem chodil do školy. Muzeum Vyškovska ve Vyškově. Zapůjčení sbírkových 
předmětů na výstavu, 29. 11. 2016 – 22. 1. 2017.  
Rozkaz zněl jasně. C. k. vojenské ústavy a vojenská akademie. Městská kulturní zařízení Hranice, 
zapůjčení sbírkových předmětů na výstavu, 28. 6. – 8. 10. 2017. 
Kovářová, H.: Kovářová, H.: Kovářová, H.: Kovářová, H.: Jednota bratrská. Vlastivědné muzeum v Kyjově. Zapůjčení předmětů na výstavu, 
1. 11. 2017 – 4. 2. 2018.  
Jan Amos Komenský.    Základní škola a mateřská škola Kateřinice. Zapůjčení výstavních panelů, 
26. – 28. 3. 2017. 
Komenský? Toho už jsme někde viděli. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově. 
Zapůjčení výstavních panelů na akci Noc kostelů, 9. 6. 2017. 
Komenský? Toho už jsme někde viděli. Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského. Zapůjčení výstavních panelů, 28. 3. – 8. 10. 2017. 
Komenský? Toho už jsme někde viděli. Západočeské muzeum v Plzni. Zapůjčení výstavních 
panelů, 10. – 31. 10. 2017. 
Studijní zápůjčka. Prof. PhDr. Pavel Floss Olomouc. Dlouhodobá zápůjčka.  
Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Krákorová Pajůrková, Š.: Vánoce na zámku. MKP. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Výpůjčka 
sbírkových předmětů na výstavu MKP, 15. 11. 2017 – 10. 1. 2018. 
Vánoce na zámku. MKP. Vlastivědné muzeum v Olomouci. Výpůjčka sbírkových předmětů 
na výstavu MKP, 8. 11. 2017 – 12. 1. 2018.  
Vánoce na zámku. MKP. Slezská tvorba Opava. Výpůjčka baněk na výstavu MKP, 
15. 11. 2017 – 10. 1. 2018. 
Lukeš, K.:Lukeš, K.:Lukeš, K.:Lukeš, K.: Expozice etnografie. Vlastivědné muzeum Olomouc. Dlouhodobá zápůjčka. 
Expozice na zámku v Tovačově. Město Tovačov. Dlouhodobá zápůjčka. 
Lidový oděv na Moravě. Národní ústav lidové kultury Strážnice. Dlouhodobá zápůjčka. 
Mužský krojový oděv. Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích, Zapůjčení sbírkových 
předmětů, 15. 6. – 11. 9. 2017 
Obraz J. A. Komenského (J. Čermák). Expozice MKP. Národní galerie v Praze. Vypůjčení 
sbírkového předmětu do expozice. Dlouhodobá výpůjčka (ukončena v roce 2017). 
Slavnostní zámecká síň a předsálí. Statutární město Přerov. Dlouhodobá zápůjčka. 
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Sádrový model pomníku J. A. Komenského. Národní galerie v Praze. Zapůjčení sbírkového 
předmětu k výstavním účelům. Dlouhodobá zápůjčka (ukončena v roce 2017).  
Stálá expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci. Muzeum umění Olomouc. Dlouhodobá 
zápůjčka. 
Stálá expozice etnografie MKP. Městská kulturní zařízení Hranice. Dlouhodobá výpůjčka 
sbírkových předmětů do expozice MKP. 
Maloň, L.: Maloň, L.: Maloň, L.: Maloň, L.: Mince nalezené v Dřevohostickém lese. Úřad městyse Dřevohostice. Zapůjčení 
sbírkových předmětů na dlouhodobou výstavu. 
Ranková, J.: Ranková, J.: Ranková, J.: Ranková, J.: Studijní zápůjčka. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 
11. 5. – 13. 9. 2017. 
Sehnálek, P.: Sehnálek, P.: Sehnálek, P.: Sehnálek, P.: Expozice Historické kočáry a lucerny. Muzeum historických kočárů Čechy 
pod Kosířem. Dlouhodobá zápůjčka. 
Expozice Památník životické tragédie. Muzeum Těšínska Český Těšín. Dlouhodobá zápůjčka. 
Expozice na zámku v Tovačově. Město Tovačov. Dlouhodobá zápůjčka. 
Plnou parou vpřed. Městská kulturní zařízení Hranice. Zapůjčení výstavních panelů, 
17. 10. 2017 – 28. 1. 2018. 
Slezsko, expozice. Slezské zemské muzeum Opava. Dlouhodobá zápůjčka. 
Schenk, Z.: Schenk, Z.: Schenk, Z.: Schenk, Z.: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. MKP. Městské kulturní středisko 
Kojetín. Výpůjčka sbírkových předmětů na výstavu MKP, 1. 10. 2017 – 30. 4. 2018.  
Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. MKP. Muzeum Kroměřížska Kroměříž. Výpůjčka 
sbírkových předmětů na výstavu MKP, 1. 10. 2017 – 30. 4. 2018.     
Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. MKP. Muzeum a galerie v Prostějově. Výpůjčka 
sbírkových předmětů na výstavu MKP, 1. 10. 2017 – 30. 4. 2018. 
Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. MKP. Vlastivědné muzeum v Olomouci. Výpůjčka 
sbírkových předmětů na výstavu MKP, 1. 10. 2017 – 30. 4. 2018. 
Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. MKP. Zámek Tovačov. Výpůjčka sbírkových 
předmětů na výstavu MKP, 1. 10. 2017 – 30. 4. 2018.     
Vyňuchal, L.:Vyňuchal, L.:Vyňuchal, L.:Vyňuchal, L.: Ema má mísu – historie napajedelského školství. Klub kultury Napajedla. Zapůjčení 
sbírkových předmětů na výstavu, 7. 9. – 22. 10. 2017. 
Expozice Obecná škola. Kozlovice u Frýdku-Místku, areál Fojtství a Obecná škola. Dlouhodobá 
zápůjčka. 
Expozice Odkaz J. A. Komenského. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
v Praze. Dlouhodobá zápůjčka.  
František Josef I. v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci. Zapůjčení sbírkových předmětů 
na výstavu, 25. 11. 2016 – 19. 2. 2017. 
Hospodářská a hospodyňská škola v Kravařích. Město Kravaře. Dlouhodobá zápůjčka. 
Když jsem chodil do školy. Muzeum Vyškovska ve Vyškově. Zapůjčení sbírkových předmětů 
na výstavu, 29. 11. 2016 – 22. 1. 2017.  
Od Marie Terezie po dnešek. Městský úřad Odry. Zapůjčení sbírkových předmětů na výstavu, 
27. 2. – 7. 4. 2017.  
Plnou parou vpřed. Městská kulturní zařízení Hranice. Zapůjčení výstavních panelů, 17. 10. 2017 – 
28. 1. 2018. 
Rozkaz zněl jasně. C. k. vojenské ústavy a vojenská akademie. Městská kulturní zařízení Hranice, 
zapůjčení sbírkových předmětů na výstavu, 28. 6. – 8. 10. 2017. 
Židovská komunita v Lipníku nad Bečvou. Město Lipník nad Bečvou. Dlouhodobá zápůjčka 
do expozice. 
150 let Slovanského gymnázia. Vlastivědné muzeum v Olomouci. Zapůjčení sbírkových předmětů 
na výstavu, 12. 10. – 31. 12. 2017. 
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Ostatní činnostOstatní činnostOstatní činnostOstatní činnost    
 
Členství vČlenství vČlenství vČlenství v    komisích komisích komisích komisích     
Certifikační komise Haná regionální produkt. L. Maloň. 
Komise muzejních knihovníků při Asociaci muzeí a galerií. M. Konířová, J. Ranková. 
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.  
Unie Comenius, členka předsednictva. H. Kovářová. 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Komenského v Přerově. J. Klímová. 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Kroměřížska v Kroměříži. L. Maloň. 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea regionu Valašsko. A. Drechsler. 

 Redakční rada časopisu KROK. L. Maloň. 
 Redakční rada Přerovských listů. Š. Krákorová Pajůrková. 
 Středomoravská archeologická komise v Olomouci. A. Drechsler. 

    
StudiumStudiumStudiumStudium        
Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brně, doktorský 
studijní program. Z. Schenk. Studium dokončeno v roce 2017 získáním titulu Ph.D. 

 
Služby badatelům Služby badatelům Služby badatelům Služby badatelům     
V roce 2017 bylo založeno 27 badatelských listů, proběhlo 56 badatelských návštěv, během 
kterých bylo presenčně zapůjčeno 1 915 kusů sbírkových předmětů. Bylo zodpovězeno  
221 badatelských dotazů a zpracováno 83 rešerší.  
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7 ORNIS 7 ORNIS 7 ORNIS 7 ORNIS ––––    Ornitologická stanice Muzea KomenskéhoOrnitologická stanice Muzea KomenskéhoOrnitologická stanice Muzea KomenskéhoOrnitologická stanice Muzea Komenského    
    
Souhrnné hodnocení činnosti ORNISSouhrnné hodnocení činnosti ORNISSouhrnné hodnocení činnosti ORNISSouhrnné hodnocení činnosti ORNIS     

 

Rok 2017 se z odborného hlediska nesl především ve znamení dokončování prací na mapování 
hnízdního rozšíření ptáků, sledování úspěšnosti hnízdění na umělých ostrůvcích v Troubkách 
a Hulíně a pokračování dlouhodobých projektů ať již vlastních (monitoring průtahu rákosinových 
ptáků na Nesytu, monitoring ptáků Ptačí oblasti Hostýnské vrchy) nebo externích (viz dále). 
Činnost mykologické poradny probíhala v zajetých kolejích, dotazů neustále přibývalo.  
Velkému zájmu se těšila sezónní výstava o houbách s názvem Mykokosmos, i když díky zažitému 
rčení, že co Čech to houbař, nenaplnila zdaleka naše očekávání. Celoročně byla zapůjčena 
putovní výstava Atlas ptáků neobyčejných a putovala také výstava Táhni, ale vrať se! 
Záchranná stanice pokračovala v přijímání vysokého počtu živočichů, stále častěji se na nás 
obraceli lidé i instituce z širokého okolí včetně odborných i laických dotazů. Projevuje 
se bohužel stále větší odcizení lidí od přírody a s tím spojená neznalost i třeba jen základních 
poznatků. 

 
Na ORNIS se jako v minulých letech uskutečnila řada akcí jak v areálu stanice (za všechny 
jmenujme již tradiční Zahradní slavnost, Evropskou noc pro netopýry a Vánoční strom pro 
ptactvo), více exkurzí a vycházek do přírody. Velký úspěch zaslouženě sklízely výukové 
programy.  
Z hlediska finančního šlo také o úspěšný rok – zisky z výukových programů se stále držely na 
vysoké úrovni, podařilo se získat i příspěvky z grantového programu města Přerova, další 
finanční prostředky byly opětovně získány díky členství Záchranné stanice v Národní síti 
záchranných stanic pod ČSOP. 
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V rámci muzea byla ojedinělá i odborná publikační činnost, včetně článků publikovaných 
v mezinárodních vědeckých periodikách. Na tomto poli dále zúročoval svou celoživotní práci 
bývalý dlouholetý vedoucí ORNIS, RNDr. J. Sitko.  
V první polovině října proběhlo dlouho očekávané odbahnění jezírka v areálu ORNIS. 
Neproběhlo zcela podle očekávání, protože vytěžený materiál nebylo možné přemístit 
na dohodnuté místo, i tak jde ale o významný počin z hlediska lepší využitelnosti celého areálu.  
Po celý podzim 2017 až do konce roku probíhala náročná jednání ohledně možnosti stavby nové 
budovy ORNIS (depozitář, knihovna) a opravy současné budovy, v rámci programu IROP. 
 

Hodnocení jednotlivých pracovišťHodnocení jednotlivých pracovišťHodnocení jednotlivých pracovišťHodnocení jednotlivých pracovišť    
 
 
 
 
 

 

Voliéry záchranné stanice záchranné stanice záchranné stanice záchranné stanice (dále ZS) 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 
2017 spolufinancovány Statutárním městem Přerovem a podporou Národní sítě záchranných 
stanic.  
Do záchranné stanice bylo v roce 2017 přijato celkem 405 živočichů, což je druhý nejvyšší příjem 
po loňském rekordním (451 zvířat). Z tohoto počtu se podařilo 155 zvířat úspěšně vypustit zpět do 
volné přírody, 16 zvířat předat dalším odborníkům k dochování a přípravě na vypuštění (zde se 
jednalo především o netopýry a mláďata zajíce polního). V péči stanice zůstávalo na konci roku 
2017 celkem 42 jedinců různých druhů.  
Již tradičně nejčastěji přijímáme do záchranné stanice mláďata ježků – celkem 63 jedinců obou 
druhů našich ježků. Ježci bývají přijímáni po celý rok z nejrůznějších důvodů – častá jsou 
poranění psem, napadení parazity, poranění zemědělskou technikou.  
Při každoročním velkému náporu příjmů tzv. pozdních mláďat ježků se snažíme jejich nálezce 
informovat o důležitosti ochrany biotopu ježka a motivovat je k aktivní ochraně a úpravě 
zahradního prostředí směrem k přírodnímu typu zahrady vhodné pro přežívání zimování různých 
druhů živočichů (ježčí úkryty, suché zídky, vhodná skladba dřevin, eliminace nechtěných 
nástrah).  
Letošní vyšší úhyn přijatých jedinců byl způsoben vysokým napadením ježků parazitickými červy 
a sekundárními infekcemi dýchacího traktu. Vypuštěno bylo celkem 26 ježků obou druhů. 
V roce 2017 jsme přijali 108 jedinců netopýrů šesti druhů, z toho značnou část (70) tvořili netopýři 
rezaví ze záchranného transferu z Ivanovic na Hané. 
Nevyspělá mláďata nebo předčasně vylétlá mláďata se na stanici objevují v dlouhém období od 
začátku května do srpna – jednalo se především o mláďata rorýsů (26). Po zkušenostech 
z minulých let jsme se snažili většinu mláďat umístit do náhradních hnízd (díky spolupráci 
s Českou společností na ochranu netopýrů byla v Přerově nalezena nová vhodná kolonie).  
Z celkového množství mláďat volně žijících ptáků i savců byla tradičně vždy některá zvířata 
dovezená nálezci neodůvodněně. Takto jsme nejčastěji přijímali vyvedená mláďata kosů, drozdů 
a poštolek. V případě odebraných mláďat zajíce polního jsme využili spolupráce s panem Ing. 
Petrem Indrákem, který se věnuje komerčnímu chovu zajíců, a tato mláďata, v podstatě 
odebráním odsouzena k úhynu, jsme předávali k náhradní zaječí matce. Odchovaná 
a neimprintovaná mláďata byla po dosažení samostatnosti vypouštěna zpět do přírody. 
Z dalších druhů ptáků jsme nejčastěji přijímali poštolku obecnou (24), v mnoha případech to však 
bohužel byli ptáci fatálně poranění následkem kontaktu s elektrickým vedením nebo po střetu 
s dopravním prostředkem. Ostatní poštolky byly nesamostatná zdravá mláďata, která jsme 
úspěšně odchovali.  
Ke konci roku 2017 v ZS zůstávalo ve stálé péči 13 trvale handicapovaných zvířat – dvě káňata 
lesní, tři kalousi ušatí, dva kalousi pustovky, jeden moták pochop, kavka obecná a havran polní – 
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všichni s poraněnými křídly, tři poštolky obecné se zraněními způsobenými elektrickým 
proudem.   
Výjimečným případem byl výjezd pro 4 postřelené pochopy rákosní k Polkovicím u Kojetína. 
Dotazem u předávající bylo následně zjištěno zabití dalších nejméně 10 pochopů – místo bylo 
ohledáno v součinnosti s Policií ČR. Vedoucí ORNIS byl následně i u výslechu na kriminální 
policii, která případ šetří jako trestný čin – dalším šetřením na místě specialistkou z České 
společnosti ornitologické bylo nalezeno dalších 6 mrtvých (zastřelených) pochopů.   
Péče o zvířata v záchranné stanici byla zajištěna denně včetně víkendů a svátků. Pracovníci 
stanice byli dostupní na pevné lince Ornitologické stanice nebo na čísle mobilního telefonu 
v pracovní době stanice, současně poskytovali poradenství v oblasti ochrany přírody. Zraněná 
a opuštěná zvířata byla na stanici dopravována ve většině případů nálezci nebo pro jejich dovoz 
bylo použito služební vozidlo a zvířata byla vyzvednuta v místě nálezu. Občanům, kteří 
oznamovali nález živočicha ze vzdálenější oblasti od Přerova, jsme předávali kontaktní telefony 
na jiné záchranné stanice, které mají tuto oblast ve své působnosti. Současně jim byly 
poskytovány základní informace o první pomoci, než živočicha odevzdali na příslušnou 
záchrannou stanici – jednalo se především o víkendové dny.  
 
Pracovník  preparátorské dílnypreparátorské dílnypreparátorské dílnypreparátorské dílny Jiří Polčák se zásadním způsobem zasloužil o sezonní výstavu 
„Mykokosmos“, do které sám zhotovil celkem 326 kusů modelů (nádherných, výborně 
hodnocených jak laickou, tak i odbornou veřejností) 80 druhů hub. Do sbírek vyrobil 26 nových 
preparátů, 21 balků a preparoval celkem 65 vajec.  
Od května do října vedl v 5 termínech houbařské pondělky, na 6 přednáškách v rámci celé ČR 
seznamoval účastníky se světem hub.  
  

KnihovnaKnihovnaKnihovnaKnihovna        
 
Počet přírůstků za rok 2017: 729 knihovních jednotek (630 knihy, 99 časopisy), výpůjčky 32. 
Celkový počet knihovních jednotek dosáhl čísla 24 578. V rámci revize fondu bylo ke konci roku 
zrevidováno 2 257 knihovních jednotek. Knihovnu navštívilo 8 čtenářů. 
 

 

Edukační činnostEdukační činnostEdukační činnostEdukační činnost    
 

V roce 2017 navštívilo programy pro školy celkem 3018 žáků 
různých stupňů škol s doprovodem. Radostná pro nás byla 
návštěvnost programu Ptáci, který využívá expozici Ptáci ČR 
a jehož součástí je kroužkování ptáků (539 účastníků). Druhým 
nejnavštěvovanějším programem byl Zimní (527) a hned za ním 
program Na návštěvě v záchranné stanici, který byl v rámci 
udržitelnosti dotace na stavbu voliér nabízen zdarma. Oblíbené 
byly programy s rukodělnou činností a probíhající v terénu (218 

účastníků Jarního programu, 122 na programu Bylinková zahrádka, Stromy 92) a programy se 
zvířaty ze záchranné stanice (Ježkův rok 214, Sovy do škol 78, Ejhle, žába! 70 účastníků). 
Sezónní výstavu Mykokosmos jsme dětem přiblížili díky programu Pod kloboukem (199), 
pedagožka se podílela i na zajišťování doprovodných akcí k ní. K tradičním programům patřilo 
vánoční Putování k jesličkám (148 účastníků). Pro další ročník folklórního festivalu jsme vytvořili 
program Folklórní střípky (86), který si děti poprvé užívaly v krásném prostředí zahrady ORNIS. 
Pokračovali jsme ve spolupráci s Českou společností ornitologickou při realizaci programu Ptáci 
zemědělské krajiny v Olomouckém kraji (69).  
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Nově jsme ve spolupráci s Astronomickým oddělením Muzea a galerie v Prostějově umožnili 
žákům pozorování Slunce dalekohledem při Dni Slunce (99). Uskutečnili jsme také exkurzi se 
žáky k Tovačovským rybníkům a žáci ZŠ Trávník si u nás vyrobili pro školu vermikompostéry. 
Opět jsme se zapojili jako hlavní organizátoři nebo spolupracovníci na akcích Den Země, 
Koberec – land art na náměstí, Přerovské dvorky, organizovali jsme Den stromů v parku 
Michalov, účastnili se akce Oslavy lesa na Flóře. Přispěli jsme do celokrajské brožury 
s aktivitami EVVO a do muzejní brožury Muzeum školám. 
Lektoři prováděli i poradenskou činnost ve školách při budování školních zahrad (např. ZŠ 
Ohrada Vsetín – školení učitelů, ZŠ Svisle Přerov)    
Veřejnosti jsme nabídli tradičně přednášky, vycházky do přírody, sezónní výstavu 
s doprovodným programem a další typy akcí. Pokračovaly zavedené výtvarné dílny s Veronikou 
Matlochovou. Z dotace na podporu EVVO Statutárního města Přerova jsme získali finance na 
sezónní výstavu s doprovodným programem a na Zahradní slavnost. 
Lektoři se průběžně vzdělávali na různých seminářích.  

 
 

EkoporadnaEkoporadnaEkoporadnaEkoporadna    
 
Do konce června 2017 byla ekoporadna  v provozu a pořádali jsme akce díky financím 
z grantového programu na podporu EVVO města Přerova z roku 2016. Tu se nám podařilo získat 
i na období červenec 2017 až červen 2018, ve výši 50000Kč. 
V červnu doběhl cyklus zaměřený na městské zahradničení (přednáška o vermikompostování, 
výroba budek, hmyzích domků a vertikálních záhonů, 2 přednášky přerovské zahradní 
architektky a 1 o městském zahradničení, Víkend otevřených zahrad). Ve spolupráci s Českým 
zahrádkářským svazem jsme zorganizovali okresní kolo výtvarné a znalostní soutěže, poskytovali 
jsme členům svazu poradenství a pravidelnou rozesílku informací k přírodnímu zahradničení, 
vytvořili prezentaci ekoporadny na okresní výstavě ČZS v Hustopečích nad Bečvou.  
Od září probíhaly další akce zaměřené na šetrnou domácnost a zdravý životní styl (přednáška 
o včelaření a nakupování bez obalu, výroba krmítek, aromaterapeutická dílna). 
Celý rok jsme nabízeli nekomerční sdílení osiva formou  Semínkovny. 
V roce 2017 bylo zodpovězeno 1126 dotazů. Ekoporadce se průběžně vzdělával, účastnil se první 
Celostátní konference EVVO a ekoporadenství. 
 
 

Mykologická poraMykologická poraMykologická poraMykologická poradnadnadnadna    
 

Mykologickou poradnu navštívilo 231 zájemců 
o informace, bylo určeno 86 druhů hub. Celkem 
bylo fyzicky, telefonicky nebo přes email 
zodpovězeno 1231 dotazů. Činnost poradny 
zajišťoval Jiří Polčák. 
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Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky     
 
Z hlediska akviziční činnosti byl rok 2017 průměrný. Vlastní sběr se opětovně týkal opuštěných 
vajec rybáků obecných na sledovaných umělých ostrovech štěrkoven v Hulíně a Troubkách 
(největší kolekce v ČR), opuštěných snůšek racka bělohlavého na Vodním díle Nové Mlýny 
(největší kolekce v ČR) a odběru sterilních vajec orla královského na hnízdech (jediné sběry 
v ČR). Pokračoval příjem uhynulých ptáků z dalších záchranných stanic v rámci dlouhodobé 
spolupráce. Celkem bylo nově zapsáno 35 př. čísel a 73 kusů sbírkových předmětů. 
Byla provedena inventární revize 864 evidenčních čísel, v evidenci I. stupně bylo zapsáno 
35 čísel, v evidenci II. stupně celkem 21 čísel. Na jaře a na podzim byly provedeny pravidelné 
desinsekce depozitářů i expozice "Ptáci ČR".   
    

Věda a výzkum  Věda a výzkum  Věda a výzkum  Věda a výzkum                   
    
Interní výzkumné úkoly Interní výzkumné úkoly Interní výzkumné úkoly Interní výzkumné úkoly     
Monitoring úspěšnosti hnízdění a průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR 
Lednické rybníky), řešitel: Josef Chytil. V roce 2017 pokračovala dlouhodobě úspěšná akce; přes 
velmi špatný lávek byl celý odchyt uskutečněn. Chyceno bylo celkem 1165 ptáků, žádný z druhů 
nevybočoval z dlouhodobých průměrů. Akce je jednou ze tří oficiálních školících příležitostí 
Kroužkovací stanice Národního muzea pro začínající kroužkovatele získat praktické i teoretické 
znalosti ohledně odchytu a kroužkování ptáků. Výsledky jsou používány i při aktuálních plánech 
hospodaření v NPR Lednické rybníky.  
Monitoring ptačí oblasti Hostýnské vrchy, řešitel: Martin Vymazal. V roce 2017 se podařilo 
potvrdit několik teritorií zajímavých druhů sov (puštík bělavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší).  
 

Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly     
Mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou 
a Českou zemědělskou univerzitou v Praze pokračovalo na neobsazených čtvercích ve VÚ 
Libavá, na Boskovicku, Letovicku a Konicku; celkem bylo zpracováno 7 neobsazených čtverců. 
CES (Constant Effort Site) – sledování úspěšnosti hnízdění na vybraných lokalitách (koordinátor: 
Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze); CES probíhá v prostředí lužního lesa u Záhlinic. 
Podařilo se zajistit všech požadovaných 9 odchytových dnů.  
RAS (Retrapping Adults for Survival) – mezisezónní sledování přežívání dospělých ptáků; akce 
v roce 2017 vůbec neproběhla, hnízdní kolonie břehule říční v Pouzdřanech nebyla obsazena 
(koordinátor akce: 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 10 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 a společností Českomoravský štěrk, a.s. 
V rámci parazitologického pracoviště byl publikován další soubor 11 taxonomických 
a ekologických publikací v impaktových časopisech. 
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Konference, semináře a dílny Konference, semináře a dílny Konference, semináře a dílny Konference, semináře a dílny     
 
16. 1. 2017 Pracovní setkání odborníků a novinářů ohledně uvažované výstavby VD Skalička; UP 
Olomouc; účast: J. Chytil, M. Vymazal 
4. 2. 2017 Setkání pracovní skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov; ORNIS; účast: J. Chytil, 
M. Vymazal 
9.-10. 2. 2017. Celostátní konference „Zoologické dny“ – AV ČR a PřF MU Brno. Účast: J. Chytil 
24. 2. 2017 Valná hromada Národní sítě záchranných stanic – ZS Pasíčka, Bor u Skutče, účast: 
M. Hrazdirová 
26. 3. 2017. Celostátní seminář „Mokřady“. Praha, Lichtenštejnský palác. Účast: J. Chytil 
18. 4. 2017. Konference „Učíme v globálních souvislostech“, Olomouc, účast: J. Kosturová  
24. – 26. 5. 2017 Muzejní veletrh – Muzeum a příroda, Muzeum Vysočiny Třebíč, účast  
J. Kosturová, M. Hrazdirová 
2. 6. 2017 Žákovská ekologická konference ZŠ Trávník, Přerov, účast: M. Hrazdirová, J. Kosturová 
22. 6. 2017 Odborný seminář zaměřený na činnost záchranných stanic a legislativu, Praha, MŽP, 
účast: M. Hrazdirová 
30. 8. 2017 Seminář pro učitele ZŠ Ohrada, Vsetín. Lektorování: M. Vymazal, J. Kosturová  
5. 10. 2017 Celostátní konference EVVO a ekoporadenství „Pět oken do ekovýchovy“, Brno, účast: 
J. Kosturová 
27. 10. 2017 Seminář ČSO „Ochrana synantropních ptáků a netopýrů nejen při stavebních 
úpravách budov“, Přerov, účast: J. Kosturová 
31. 10. a 1. 11. 2017 Krajská konference EVVO, Horka nad Moravou, účast: J. Kosturová  
8. 11. 2017 Seminář „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství“; Přerov, účast: 
J. Kosturová, M. Hrazdirová  
14. 11. 2017 Seminář ČSO „Za ptáky našeho okolí“, Praha, účast: J. Kosturová 
23. 11. 2017, Ochrana přírody Olomouckého kraje, konference; účast: J. Chytil, M. Vymazal 

 

Publikační činnost Publikační činnost Publikační činnost Publikační činnost     
 

Periodika vydaná muzeemPeriodika vydaná muzeemPeriodika vydaná muzeemPeriodika vydaná muzeem    
Zprávy MOS 74/2016 
    

Publikační činnost odborných pracovníků Publikační činnost odborných pracovníků Publikační činnost odborných pracovníků Publikační činnost odborných pracovníků     

Chytil J., Turoňová D. 2017: Biodiverzita mokřadů. In: Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.) 2017: 
Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Episteme, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, České Budějovice. Str. 440 – 488. 

Chytil J. 2017: Jihoamerická exotika. Moudivláček 2017(1): 9-10. 
Komorová P., Sitko J., Špakulová M., Hurníková Z., Salamatin R. Chovancová G. 2017 New data  
of helminth fauna of birds of prey (Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes) in the Slovak 
Republic. Helminthologia 54 (4) : 314-321. 
Sitko J., Heneberg P., Bizoz J. 2017: Central European flatworms of the Cyclocoelidae Stossich, 
1902 (Trematoda, Plagiorchida): Molecular and comparative morphological analysis  suggests 
the reclassification of Cyclocoelum obscurum (Leydy, 1887) in to the Harrahium  (Witenbeg, 
1926). Parasitology 144: 368-383. 
Prüter H., Sitko J., Krone O. 2017 Having bird schistosomes in mind – The first detection of  
Bilharziella polonica (Kovalewski, 1895) in the bird neural system. Parasitology Resarch: 116 (3) : 
865-870. 
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Heneberg P., Sitko J. 2017: Rejection ot the synonymization of Pegosomum saginatum (Ratz, 1898) 
Ratz, 1903 with Pegosomum asperum (Wright, 1879) Ratz, 1903. Parasitology International 65(3): 
707-711. 
Taha S.H., Diakov A., Maia C., Dressel M., Frei S., Pinto a Zevedo F.M., Mena Casero M.V., Crest 
P., Grimm F., Sitko J., Literák I. 2016: Collyricliosis in birds. New host species in emtifed in 
Europe. European Journal of Wildlife Research : 53(2): 344-348. 
Rzad I., Sitko J. 2016: Trematode fauna (Plathelminthes: Digenea) of some sea ducks wintering  
on the southen Baltic coast (NW Poland) – a general comparison. Marine Biology Research 12: 
1109-1117. 
Sitko J., Heneberg P. 2018: Unconventional support for a raptorial niche division between 
Auatralaves and Afroaves. The distribution of helminths. Int. J. Parasitol. 
Kanarek G., Zalesny G., Sitko J., Tkach V. 2017: Systematic position and structure of the genus 
Leyogonimus Ginetsinskaya, 1948 (Plathelminthes: Digenea) with the further comments on the 
taxonomy of the superfamily Microphalloidea Ward, 1901. Acta Parasitologica 62(3):  
Heneberg P., Cesareo M., Waap H., Sitko J., Alzevedo F., Těšinský M., Literák I. 2017: An outbreak 
of philophthalmosis in Larus michahellis and Larus fuscus gulls in Iberian Peninsula. Parasitology 
International DOI  
Rzad I., Sitko J., Dzika E., Busse P. 2017: Differentiated community structure of trematode fauna  
in Mallard (Anas platyrhynchos L.) breeding in Poland and the Czech Republic. Parasitology 
International DOI 
    

Redakční činnostRedakční činnostRedakční činnostRedakční činnost    
Josef Chytil: vedoucí redaktor Zpráv MOS 
Martin Vymazal: zástupce vedoucího redaktora Zpráv MOS 

 

PrezentacePrezentacePrezentacePrezentace    
 
Příprava a realizace výstav a expozic Příprava a realizace výstav a expozic Příprava a realizace výstav a expozic Příprava a realizace výstav a expozic     
Hrazdirová M.Hrazdirová M.Hrazdirová M.Hrazdirová M.: instalace, vernisáž, doprovodný program výstavy Mykokosmos 
Chytil J.:Chytil J.:Chytil J.:Chytil J.: vernisáž výstavy Mykokosmos 
Kosturová J.: Kosturová J.: Kosturová J.: Kosturová J.: instalace, vernisáž, výukový program, doprovodný program k výstavě Mykokosmos 
kurátor, instalace, vernisáž výstavy výtvarných prací Zelenina plná vitamínů ze soutěže ČZS 
Polčák J.: Polčák J.: Polčák J.: Polčák J.: kurátor, výroba modelů, autor textů, obrázků a fotografií, instalace, vernisáž, 
doprovodný program k výstavě Mykokosmos  
Rebro L.Rebro L.Rebro L.Rebro L.: instalace výstavy Mykokosmos  
Vymazal M.Vymazal M.Vymazal M.Vymazal M.: instalace, vernisáž výstavy Mykokosmos 
 

Kulturně výchovné akce:Kulturně výchovné akce:Kulturně výchovné akce:Kulturně výchovné akce:    
2 tematické přednášky k sezónní výstavě  
20. 4. 2017: Jablonský: Pěstování hub. Přerov 16 účastníků. 
14. 9. 2019: Polčák: Léčivé houby. Přerov, 15 účastníků. 
 

DDDDalší přírodovědné přednáškyalší přírodovědné přednáškyalší přírodovědné přednáškyalší přírodovědné přednášky    
26. 1. 2017: Kosturová: Žížaly v kuchyni. Přerov, 4 účastníci. 
16. 2. 2017: Haluzíková: Zelené město – přítomnost... a budoucnost? Přerov, 13 účastníků. 
9. 3. 2017: Haluzíková: Zelené město – přítomnost...a budoucnost?2. Přerov, 16 účastníků. 
23. 3. 2017: Šírek: Ptactvo Tovačovska. Přerov, 11 účastníků. 
5. 4. 2017: Vymazal: Pták roku – datel černý. Hulín, 17 účastníků. 
3. 5. 2017: Trutnovský, Tylšar: Den Slunce. ORNIS, 7 účastníků. 
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22. 6. 2017: Šárka: Městské zemědělství. Přerov, 4 účastníci. 
3. 7. 2017: Hrazdirová: Jak funguje záchranná stanice. Letní tábor, 250 účastníků. 
1. 9. 2017: Chytil: Netopýr – pán noční oblohy. Dobrčice, 32 účastníků. 
27. 10. 2017: Kosturová, Navařík: Jak jsme si začali se včelami: Přerov, 11 účastníků. 
11. 2. 2017: Vymazal: Ornitologická přednáška: Vsetín, 10 účastníků. 
23. 11. 2017: Placková: Nakupování bez obalu. Přerov, 9 účastníků.  
 
Mezinárodní sčítání vodního ptactvaMezinárodní sčítání vodního ptactvaMezinárodní sčítání vodního ptactvaMezinárodní sčítání vodního ptactva    ((((14141414....    1.1.1.1.):):):): Záhlinice, 6 účastníků. 
4 houbařské4 houbařské4 houbařské4 houbařské    pondělky pondělky pondělky pondělky (2.(2.(2.(2.    5., 10.5., 10.5., 10.5., 10.    7., 4.7., 4.7., 4.7., 4.    9., 2.9., 2.9., 2.9., 2.    10.): 10.): 10.): 10.): přednášky s ukázkami právě rostoucích hub, 
kulinářské nápady na zpracování, poradna, celkem 63 účastníků. 
2 houbařské vycházky 2 houbařské vycházky 2 houbařské vycházky 2 houbařské vycházky (22.(22.(22.(22.    7., 30.7., 30.7., 30.7., 30.    9.):9.):9.):9.): vycházky do Líšné a Hostýnských vrchů s mykologem, 
celkem 36 účastníků. 
5 dílen ekoporadny 5 dílen ekoporadny 5 dílen ekoporadny 5 dílen ekoporadny (18.(18.(18.(18.    2., 18.2., 18.2., 18.2., 18.    3., 8.3., 8.3., 8.3., 8.    4., 20.4., 20.4., 20.4., 20.    5., 2.5., 2.5., 2.5., 2.    12.):12.):12.):12.): výroba budky, hmyzího domku, 
vermikompostéru a aromaterapie, celkem 61 účastníků. 
4 prohlídky parku Michalov: 4 prohlídky parku Michalov: 4 prohlídky parku Michalov: 4 prohlídky parku Michalov: prohlídky parku s průvodcem, vyprávění o historii a uspořádání, 
o dřevinách a ptácích, celkem 26 účastníků. 
3x Vítání ptačího zpěvu:3x Vítání ptačího zpěvu:3x Vítání ptačího zpěvu:3x Vítání ptačího zpěvu:    vycházky za ptačím zpěvem, 66 účastníků. 
6x výtvarná 6x výtvarná 6x výtvarná 6x výtvarná dílna (20.dílna (20.dílna (20.dílna (20.    1., 7.1., 7.1., 7.1., 7.    4., 19.4., 19.4., 19.4., 19.    5., 8.5., 8.5., 8.5., 8.    9., 6.9., 6.9., 6.9., 6.    10., 10.10., 10.10., 10.10., 10.    11.): 11.): 11.): 11.): výroba drobných předmětů různými 
výtvarnými technikami, celkem 63 účastníků. 
2x Nebude to 2x Nebude to 2x Nebude to 2x Nebude to otrava (otrava (otrava (otrava (15.15.15.15.    6., 24.6., 24.6., 24.6., 24.    8.)8.)8.)8.):::: kulinářské odpoledne, Přerov, 39 účastníků.  
Až se jaro zeptáAž se jaro zeptáAž se jaro zeptáAž se jaro zeptá    ((((9.9.9.9.    2.2.2.2.):):):): workshop, hravý program s výrobou ptačích budek. 24 účastníků. 
Soví Soví Soví Soví noc noc noc noc ((((2.2.2.2.    3333. a . a . a . a 17.17.17.17.    3333.): .): .): .): Přerov/Holešov); přednáška, terénní ukázka hlasů sov, pozorování 
v přírodě, 83 účastníků. 
Zelenina plná vitamínůZelenina plná vitamínůZelenina plná vitamínůZelenina plná vitamínů    ((((2222....    2.2.2.2.):):):): výtvarná soutěž a výstava prací, 182 účastníků. 
Den ptactvaDen ptactvaDen ptactvaDen ptactva    ((((1.1.1.1.    4.4.4.4.):):):): Přerov, 19 účastníků 
Den Země Den Země Den Země Den Země ((((21.21.21.21.    4.4.4.4.):):):): sběr odpadků a doprovodný program pro školy, 350 účastníků. 
Noc slavíků Noc slavíků Noc slavíků Noc slavíků ((((12.12.12.12.    5.5.5.5.)))): exkurze za hlasem slavíka, 6 účastníků. 
Ornitologická exkurzeOrnitologická exkurzeOrnitologická exkurzeOrnitologická exkurze    ((((3.3.3.3.    6.6.6.6.):):):): Tovačov, 18 účastníků. 
Ornitologická exkurzeOrnitologická exkurzeOrnitologická exkurzeOrnitologická exkurze    ((((12.12.12.12.    7.7.7.7.):):):): Záhlinice, 47 účastníků. 
Komentovaná prohlídka výstavy MykokosmosKomentovaná prohlídka výstavy MykokosmosKomentovaná prohlídka výstavy MykokosmosKomentovaná prohlídka výstavy Mykokosmos    ((((17.17.17.17.    8.8.8.8.):):):): 2 účastníci. 
Víkend otevřených zahrad (Víkend otevřených zahrad (Víkend otevřených zahrad (Víkend otevřených zahrad (10. a 11.10. a 11.10. a 11.10. a 11.    6.6.6.6.):):):): Přerov, 20 účastníků. 
Exkurze „Za nejkrásnějším ptákem Evropy“Exkurze „Za nejkrásnějším ptákem Evropy“Exkurze „Za nejkrásnějším ptákem Evropy“Exkurze „Za nejkrásnějším ptákem Evropy“    ((((8.8.8.8.    7.7.7.7.):):):): 10 účastníků. 
Zahradní slavnost Zahradní slavnost Zahradní slavnost Zahradní slavnost ((((30303030. 7.. 7.. 7.. 7.):):):): představení činnosti ZS a ORNIS široké veřejnosti, divadlo, koncert, 
program pro děti i pro dospělé,  264 návštěvníků. 
Evropská noc pro netopýryEvropská noc pro netopýryEvropská noc pro netopýryEvropská noc pro netopýry    ((((26. 8.26. 8.26. 8.26. 8.):):):): ORNIS, vyprávění o životě nočních savců, ukázka péče 
o hendikepované netopýry, 19 návštěvníků, stejný program 2. 9. 2017 Mikulov, jeskyně Na 
Turoldu, 37 návštěvníků. 
Přerovské dvorkyPřerovské dvorkyPřerovské dvorkyPřerovské dvorky    ((((10.10.10.10.    9.9.9.9.):):):): Přerov, návštěvnost neevidována – nepočítaně účastníků. 
Oslavy lesOslavy lesOslavy lesOslavy lesa na Flóřea na Flóřea na Flóřea na Flóře    ((((22.22.22.22.    ----    23. 9.23. 9.23. 9.23. 9.):):):): Olomouc; vědomostní a hravé aktivity pro školy i pro 
veřejnost; 418 žáků škol a účastníků z řad veřejnosti.  
Okresní výstava Českého zahrádkářského svazu Okresní výstava Českého zahrádkářského svazu Okresní výstava Českého zahrádkářského svazu Okresní výstava Českého zahrádkářského svazu ((((30. 9.30. 9.30. 9.30. 9.    ----    1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.):):):): Hustopeče n. Bečvou – 
expozice ekoporadny ORNIS, 920 návštěvníků.    
Ptačí festivalPtačí festivalPtačí festivalPtačí festival    ((((30303030. 9. a 7. 10.. 9. a 7. 10.. 9. a 7. 10.. 9. a 7. 10.):):):): rybník Nesyt a Záhlinice; exkurze za ptáky, 86 návštěvníků. 
Den stromůDen stromůDen stromůDen stromů    ((((20.20.20.20.    10.10.10.10.):):):): program pro školy, park Michalov, 545 účastníků. 
Mladý zahrádkářMladý zahrádkářMladý zahrádkářMladý zahrádkář    ((((10. 11.10. 11.10. 11.10. 11.):):):): vědomostní soutěž, 20 účastníků. 
Odpoledne u krmítkaOdpoledne u krmítkaOdpoledne u krmítkaOdpoledne u krmítka    ((((9. 11.9. 11.9. 11.9. 11.):):):): výroba krmítek, 10 účastníků. 
Zimní skořápkohraníZimní skořápkohraníZimní skořápkohraníZimní skořápkohraní    ((((8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.):):):): tvořivá dílna, 9 účastníků. 
Vánoční setkání ornitologůVánoční setkání ornitologůVánoční setkání ornitologůVánoční setkání ornitologů    ((((14. 12.14. 12.14. 12.14. 12.):):):): tradiční setkání příznivců ornitologie, 11 účastníků. 
Vánoční strom pro ptactvoVánoční strom pro ptactvoVánoční strom pro ptactvoVánoční strom pro ptactvo    ((((18181818. 12.. 12.. 12.. 12.):):):): výroba ozdob, program pro děti, divadlo Já to jsem, 
104 návštěvníků. 
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Výpůjčky a zápůjčkyVýpůjčky a zápůjčkyVýpůjčky a zápůjčkyVýpůjčky a zápůjčky 
 

V roce 2017 bylo realizováno 6 zápůjček 49 sbírkových předmětů a 23 pomocných předmětů 
jiným institucím. Stále patříme k největším zapůjčovatelům sbírkových předmětů ornitologické 
povahy v rámci ČR. Nadále probíhají 2 zápůjčky 18 sbírkových předmětů a 3 pomocných 
předmětů (preparáty ptáků).  
 
Zapůjčené výstavy:Zapůjčené výstavy:Zapůjčené výstavy:Zapůjčené výstavy:    
Atlas ptáků neobyčejných 
Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice 
v termínu 13. 10. 2017 – 4. 2. 2018, 837 návštěvníků 
Muzeum města Tišnova, Müllerův dům, Jungmannova 80, 666 01 Tišnov 
v termínu 24. 3. –  21. 5. 2017, 532 návštěvníků 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125/I, 566 01 Vysoké Mýto v termínu 7. 2. – 17. 
3. 2017, 869 návštěvníků  
 
Táhni, ale vrať se!: 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice 
v termínu 24. 3. – 10. 9. 2017; celkem 6628 návštěvníků. 
 

    

Ostatní činnostOstatní činnostOstatní činnostOstatní činnost    
    
Členství vČlenství vČlenství vČlenství v    komisích komisích komisích komisích     
Komise životního prostředí Rady města Přerova (J. Chytil) 
Komise pro cestovní ruch a kulturu Rady města Přerova (J. Kosturová) 
Poradní sbor sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Olomouci (M. Vymazal) 
    

    
VýukaVýukaVýukaVýuka        
Středoškolská odborná činnost – Gymnázium Jakuba Škody – studentka Michaela Beňová, 
vedoucí praxe: M. Hrazdirová 

 
 

Jiné služby vJiné služby vJiné služby vJiné služby veřejnosti eřejnosti eřejnosti eřejnosti     
 
Ekoporadna – otevřeno pondělí – pátek 8 -16 hod., zodpovězeno 1126 dotazů 
Mykologická poradna – otevřeno pondělí - pátek 8 - 16 hod; zodpovězeno 1231 dotazů 
Služba průvodce parkem Michalov 
Prodej ptačích budek, tiskovin ORNIS, slunečnice apod.    
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8 Správa hradu Helfštýna8 Správa hradu Helfštýna8 Správa hradu Helfštýna8 Správa hradu Helfštýna    
    
Souhrnné hodnocení činnosti správy hradu HelfštýnSouhrnné hodnocení činnosti správy hradu HelfštýnSouhrnné hodnocení činnosti správy hradu HelfštýnSouhrnné hodnocení činnosti správy hradu Helfštýn    
 

Uplynulý rok 2017 se na Helfštýně opět podařilo realizovat 
další etapu výhledového plánu údržby hradebního zdiva 
a po pěti letech od zahájení prací se konsolidační činnost 
dostala za polovinu svého plánovaného rozsahu. Od nejzazšího 
místa okružní hradby obepínající severozápadní nároží 
paláce, kde opravy skončily v minulém roce, pokročila 
stavební firma ZAK PLUS – stavba, s. r. o. k úseku na východní 
straně posledního hradebního okruhu mezi masivní baštou tzv. 
Hladomornou z vnějšku a helfštýnskou studnou z vnitřní strany 

zdi. Několikapodlažní lešení tyčící se do dvanáctimetrové výšky stálo z obou stran příkopu 
od začátku června a systematické spárování a přezdívání rozpadlé koruny zdiva bylo dokončeno 
koncem července. Tyto stabilizační práce nijak nenarušily provoz komplexu a výhledově 
pomůžou ochraně fortifikačního systému, jemuž mnohonásobně prodloužily životnost, aniž by 
nějak zásadně pozměnily jeho podobu. Zakázku v celkové ceně 806 646 Kč bez DPH mohlo 
Muzeum Komenského v Přerově uskutečnit díky investičním prostředkům Olomouckého kraje. 
Téměř dva hektary náletových dřevin, maliní a ostružiní s vysokými travnatými plochami na jedné 
straně vymezené příjezdovou cestou a na druhé jihovýchodní hradbou druhého nádvoří 
zlikvidovaly výkonné lesní frézy firmy Bartalos Wood service, s. r. o. S množství těžce přístupných 
míst – příkopů, svahů i zatravněných ochozů pomohli správě hradu dobrovolníci. Záštitu nad 
dobrovolnickými víkendovkami držel, stejně jako v letech minulých, zapsaný spolek Helfštýn. 
Díky spolku bylo též možné pořídit materiál na opravu střešní krytiny dílny údržbáře a skladu 
podia v technickém zázemí na I. nádvoří.  
Zcela zásadní událostí však bylo zahájení prací na projektu Záchrany a zpřístupnění hradního 
paláce. Stavební činnost zahájila společnost „Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn 
HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY“ v pondělí 11. září. V podzimních a zimních měsících byly 
zahájeny zásahy spojené se statickým zajištěním hradebních zdí pomocí mikro-pilotáže. 
V prosinci vznikl nový třicetikubíkový základ pro propojení reliktů parkánové hradby. Byla 
zahájena sanace okružní hradby hradního jádra. Řada úseků musela být stažena lany a palácové 
pilíře společnost připravila na sanaci bortících se konstrukcí.  

Pro správu hradu znamená zahájení rekonstrukce 
zvýšenou zátěž, ale především přináší značná omezení 
provozu. Návštěvníci si změn všimli již na louce před 
hradem, kde vyrostlo buňkoviště obehnané stavebním 
plotem a částečně parkoviště participujících 
stavebních firem. Odtud je veškerý materiál třeba 
transportovat k budově paláce menší technikou – 
schopnou projet gotickými branami přes tři nádvoří, 
což poznamenává návštěvnický komfort zvýšenou 
hlučností a prašností. Na třetím nádvoří vyrost zábor 
sloužící jako dočasné překladiště vytěženého materiálu 
z výkopů a sutě ze statických vrtů. Větší část 
kravařského nádvoří tak byla též ohrazena plotem 
a návštěvníci se nejdál dostanou na vyhlídkovou věž.  
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Jelikož omezený režim bude na Helfštýně panovat v optimálním výhledu až do roku 2020, vyvstala 
potřeba deinstalace a přemístění stálých expozic a redukce doprovodného kulturního programu. 
Repliky historických mincovních strojů společně s artefakty za archeologické expozice našly 
dočasné místo v tzv. H-studiu na III. nádvoří. Větší část umělecko-kovářské expozice nalezla 
uplatnění v galerii na II. nádvoří.  
 
Investorem projektu je Olomoucký kraj. Celá akce je financovaná přes Ministerstvo pro místní 
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  
V sezóně 2017 uspořádala správa hradu víc než dvě desítky kulturních a společenských akcí pro 
širokou veřejnost. První návštěvníci prošli branami při jubilejním 40. Novoročním výstupu 
pořádaném ve spolupráci s Klubem českých turistů. V sobotu 7. ledna je na nádvořích přivítaly 
teploty atakující 20 stupňů pod nulou. Během Nočního kování  vytvořili jeho aktivní účastníci nové 
lopatky pro obsluhu výhní. Kovářství hrálo v hradních aktivitách tradičně nejsilnější roli. Černému 
řemeslu se věnovala dvojice odborných kurzů. S opakovaným zájmem se setkaly kurzy pro 
odbornou i laickou veřejnost. Pod vedením mohelnického nožíře Jaroslava Brixiho proběhl nabitý 
týden Damascénského kováníDamascénského kováníDamascénského kováníDamascénského kování za účasti českých i zahraničních frekventantů.  

 
Studenti z řad amatérských obdivovatelů kovářství pak naplnili kurz 
Kování pro začátečníkyKování pro začátečníkyKování pro začátečníkyKování pro začátečníky vedený žerotínským mistrem Jiřím Němcem.  Již 
po 29. se zopakovalo týdenní Kovářské fórumKovářské fórumKovářské fórumKovářské fórum.... Od jeho ukončení chrání 
Helfštýn Strážce. Tak totiž čtveřice ukrajinských kovářů: Illya Popyuk, 
Konstantyn Kravchuk, Dmytro Ukrayinskyy a Sergey Torulya, pojmenovala 
hotový artefakt, tematicky vycházející ze slovanského folklóru.   
Muzeum Komenského v Přerově uspořádalo na konci srpna 
36. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston,Hefaiston,Hefaiston,Hefaiston, které přilákalo 
bezmála šest stovek tvůrců z 19 zemí světa a jejich umění přišlo na 
Helfštýn obdivovat přes 10 tisíc lidí. V podzimní soutěži nově vypsané 
Olomouckým krajem získal HefaistonHefaistonHefaistonHefaiston díky hlasování veřejnosti 1. místo  
a Cenu cestovního ruchu OK za Nejlepší turistickou akci....   
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Silnou pozici v kulturním kalendáři obhájily 
pravidelně hojně navštěvované akce externích 
spolupořadatelů. Za všechny připomeňme alespoň 
Author Šela MarathonAuthor Šela MarathonAuthor Šela MarathonAuthor Šela Marathon, Festival vojenské historieFestival vojenské historieFestival vojenské historieFestival vojenské historie,,,, 
nebo HelfštýnHelfštýnHelfštýnHelfštýnskou pouťskou pouťskou pouťskou pouť....  
Mezi řadou komorních akcí se v nabídce kulturní 
památky ustálily Helfštýnské ateliéry, Helfštýnské ateliéry, Helfštýnské ateliéry, Helfštýnské ateliéry,     
které představily práci jednotlivých odborníků 
Muzea Komenského. Svou práci zde přiblížili 
členové jednotlivých oddělení v doprovodu kumštýřů 

a nadšenců ze Studia Bez kliky. Svět knižních řemesel poodhalily Knižní trhyKnižní trhyKnižní trhyKnižní trhy. Veřejnost si mohla 
středověký komplex opakovaně vychutnat i během nočních hodin: Noční kování, Vokohradí, Noční kování, Vokohradí, Noční kování, Vokohradí, Noční kování, Vokohradí, 
Hradní letní kinoHradní letní kinoHradní letní kinoHradní letní kino nebo Noční prohlídkyNoční prohlídkyNoční prohlídkyNoční prohlídky nabídly příjemnou atmosféru nasvíceného hradního 
komplexu spojenou se speciálními prohlídkami.  

Sezónní výstava seznámila s výběrem cirka šesti desítek kreslířských 
prací věhlasného italského kováře. Pod názvem Kovářský virtuos Kovářský virtuos Kovářský virtuos Kovářský virtuos 
Claudio Bottero Claudio Bottero Claudio Bottero Claudio Bottero ––––    skici, kresby, návrhyskici, kresby, návrhyskici, kresby, návrhyskici, kresby, návrhy trvala v galerii na II. nádvoří 
od dubna do srpna.... Interaktivní    výstava spojená s ukázkami 
a ochutnávkami kávy vyplnila tzv. H-studio v rámci Kávových Kávových Kávových Kávových 
prázdninprázdninprázdninprázdnin.... 

    
    
Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky Tvorba sbírky a péče o sbírky  
 
Reprezentativní vzorek sbírky byl jakožto součást stálé expozice prezentován v tematicky 
členěných místnostech suterénu paláce, které doplňovaly exteriérové exponáty vystavené na 
jednotlivých nádvořích. Po mezinárodním setkání kovářů Hefaiston pak s ohledem na blížící se 
termín zahájení rekonstrukce paláce došlo k přemístění expozice z části do galerie na II. nádvoří 
a z části deponování do depozitářů.  
Zásluhou hojně obsazeného 36. mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston přibylo  
7 přírůstků do podsbírky. Tyto práce vznikly přímo na Helfštýně. Zastoupena jsou především díla 
českých tvůrců, ale i několika evropských kovářů. 
Figurální plastiku inspirovanou slovanským folklórem vytvořila v rámci 29. ročníku Kovářského 
fóra čtveřice ukrajinských autorů Illya Popyuk, Konstantyn Kravchuk, Dmytro Ukrayinskyy 
a Sergey Torulya. 

 

    Věda a výzkum    Věda a výzkum    Věda a výzkum    Věda a výzkum                                        
    

Interní výzkumné úkolyInterní výzkumné úkolyInterní výzkumné úkolyInterní výzkumné úkoly        
Sběr dat a analýza současné situace odborného vzdělávání uměleckých kovářů v České 
republice, na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku v rámci projektu European Iron Academy 
financovaném z programu Erasmus+. 
Ustanovení redakční rady pro monografii o Helfštýně (R. Himmler, J. Lauro, L. Maloň,  
a Z. Schenk). Začátek prací na heuristice.  
 

Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly Externí výzkumné úkoly     
Ing. Arch. Jan Pešta – rešerše SHP Dr. Ing. arch. Zdeňka Gardavského během terénního výzkumu 
budovy paláce pro vypracování II. etapy revizního SHP. 
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Adam Kamír, Slezská univerzita v Opavě, bakalářská práce na téma zpracovávání analýzy 
databází filmových míst Olomouckého kraje. 
M. Brachtlová, T. Kocourková, K. Kopečková, T. Machala a P. Tihelka, Masrykova univerzita 
v Brně, obor muzeologie, Střednědobá koncepce sbírkotvorné činnosti podsbírky uměleckého 
kovářství Muzea Komenského v Přerově v letech 2017 – 2020. 
Bc. Kristýna Svobodová, Univerzita Palackého v Olomouci, seminární práce v rámci oboru Dějiny 
výtvarných umění. 
Žaneta Hromádková, Vysoká škola obchodní v Praze, kapitoly v rámci bakalářské práce. 
 
 

Konference, semináře a dílnyKonference, semináře a dílnyKonference, semináře a dílnyKonference, semináře a dílny    
 
Seminář k 36. Hefaistonu, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Hrad Helfštýn, 24. 8. 2017, Lauro, 
J.: Aktivity správy hradu Helfštýn na poli prezentace uměleckého kovářství, příspěvek 
s prezentací 
Kurz damascénského kování, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Hrad Helfštýn,  
5. 6. – 9. 6. 2017, lektor Jaroslav Brixi 
Prezentace muzejních profesí v rámci Ateliérů Muzea Komenského v Přerově, Muzeum 
Komenského v Přerově, p. o., Hrad Helfštýn, 16. 6. 2017 
Prezentace historické mincovny s dílnou ražení, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 
ve spolupráci se Studiem Bez kliky, Hrad Helfštýn, 1. 7. – 22. 8. 2017 
Kurz Základy kování, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Hrad Helfštýn,  
3. 7. – 7. 7. 2017, lektor Jiří Němec 
Výtvarné dílny během Knižních trhů, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. ve spolupráci se 
Studiem Bez kliky, Hrad Helfštýn, 27. a 28. 5. 2017 
Workshop s animačními listy Povídání o Helfštýně, Muzeum Komenského v Přerově,  
p. o. ve spolupráci se zapsaným spolkem Helfštýn, Hrad Helfštýn, 10. 9. 2017 
Mezinárodní prezentace výstupů projektu European Iron Academy na tzv. Multiplayer event 
v nizozemském Andelstu, 8. 11. 2017 
(aktivní účast: R. Himmler, J. Lauro) 
Společnost pro technologii ochrany památek (STOP) – Torzální architektura, technologie 
konzervování, památková obnova, Přednáškový sál Městské knihovny v Praze – Ústřední 
knihovna,    Mariánské náměstí 98/1, Praha 1, čtvrtek 30. 11. 2017 (pasivní účast: R. Himmler,  
J. Lauro) 
 

 

Publikační činnost muzeaPublikační činnost muzeaPublikační činnost muzeaPublikační činnost muzea    
    

Periodika vydaná muzeemPeriodika vydaná muzeemPeriodika vydaná muzeemPeriodika vydaná muzeem    
Himmler, R. – Lauro, J. – Svobodová, J.: Sborník Hefaiston, 35. mezinárodní setkání 
uměleckých kovářů 2016. Muzeum Komenského v Přerově 2017, 52 str. ISBN 978-
80-87190-41-8  
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Publikační činnost odborných pracovníkůPublikační činnost odborných pracovníkůPublikační činnost odborných pracovníkůPublikační činnost odborných pracovníků    
Lauro, J.: Kovářské fórum 2016, in: Hefaiston, 35. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2016, 
Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, ISBN 978-
80-87190-41-8, nepag. 
Lauro, J.: Muzeum stojí u zrodu Evropské kovářské akademie, in: Hefaiston, 35. mezinárodní 
setkání uměleckých kovářů 2016, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum 
Komenského v Přerově, p. o. 2017, ISBN 978-80-87190-41-8, nepag. 
Lauro, J.: Marcela Hermína Kleckerová, in: Hefaiston, 35. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 
2016, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, ISBN 
978-80-87190-41-8, nepag. 

Lauro, J.: Kovářský virtuos Claudio Bottero – skici, kresby, návrhy, 
Katalog sezónní výstavy, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, 52. 
str. ISBN 978-80-87190-40-1  
Lauro, J.: pravidelné příspěvky do Zpravodaje Muzea Komenského 
v Přerově (JL). 
 

Nepublikované práce, scénáře výstav a nálezové zNepublikované práce, scénáře výstav a nálezové zNepublikované práce, scénáře výstav a nálezové zNepublikované práce, scénáře výstav a nálezové zprávy právy právy právy 
zzzz    arcarcarcarcheologických heologických heologických heologických výzkumůvýzkumůvýzkumůvýzkumů    
Lauro, J.: Projekt akce Hefaiston, Týn nad Bečvou 2017 –  materiál 
uložený v archivech SHH a MKP 
Libreta výstav: Kovářský virtuos Claudio Bottero – kresby, skici, návrhy 
a Kávové prázdniny 

 

    

PrezentacePrezentacePrezentacePrezentace    
 
Příprava, realizace a instalacePříprava, realizace a instalacePříprava, realizace a instalacePříprava, realizace a instalace    výstav a expozic výstav a expozic výstav a expozic výstav a expozic     
Lauro, Jan: Kovářský virtuos Claudio Bottero – kresby, skici, návrhy – kurátor výstavy, organizace, 
návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné 
tiskoviny (pozvánka, plakát/banner, katalog) 29. 4. – 27. 8. 2017 
Lauro, Jan: Kávové prázdniny – kurátor výstavy, podíl na organizaci, návrh instalace, příprava  
a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, 

plakát/banner, informační panely). Pořádáno 
ve spolupráci s Café Gape, Helfštýn, z. s. a Studiem Bez 
kliky. 1. 7. – 19. 8. 2017  
Z podsbírky uměleckého kovářství byly zapůjčeny dva 
exponáty na sezónní výstavu na zámek Ctěnice 
spravovaný Muzeem hlavního města v Praze a jeden 
exponát na výstavu Kov ve městě ve spřáteleném 
Lipníku nad Bečvou. 
Pozn. Na všech výše zmíněných akcích spolupracovali 
tito zaměstnanci SHH: Bernhauer Stanislav, Šišáková 
Jarka, Severová Eva, Janýšková Pavla a Ďuráková Hana. 

    
Příprava kulturně výchovnýchPříprava kulturně výchovnýchPříprava kulturně výchovnýchPříprava kulturně výchovných----akcí (přednášky, noční prohlídky akcí (přednášky, noční prohlídky akcí (přednášky, noční prohlídky akcí (přednášky, noční prohlídky apod.)apod.)apod.)apod.)    
Noční prohlídky hradu proběhly v sobotu 29. dubna a v sobotu 23. září 2017, průvodci:  
Jan Červenka, Lucie Kopřivová Šárka Vosmíková, Zdeněk Krajcar a Stanislav Krásný. 
Lauro, J.: rozhlasový rozhovor s Blankou Prudilovou v programu Nočního Mikrofóra Českého 
rozhlasu Dvojky Olomouc, 6. 11. 2017 
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OstatníOstatníOstatníOstatní 
 
Zpracování podkladů pro žádost o dotaci KÚOK na 36. Hefaiston. 
Koordinace dobrovolníků v rámci víkendových brigád ve spolupráci se spolkem Helfštýn. 
Účast v projektu European Iron Academy. 
Účast v pracovní skupině projektu Záchrany a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně (KD 
cca 1x za dva týdny, vždy v pondělí.)  
Spolupořádání mezinárodního setkání projektu European Iron Academy ve dnech  
25. – 28. 6. 2017.  
Pravidelná redakce webu: www.helfstyn.cz 
Redakce webu: http://europeanironacademy.eu 

    
Služby badatelůmSlužby badatelůmSlužby badatelůmSlužby badatelům    
 
Konzultace v časovém rozsahu cca 26 hodin (příprava podkladů, průzkumy, statistiky, diplomové 
práce). 
    

PPPPronájmy hraduronájmy hraduronájmy hraduronájmy hradu 
 
Tři svatební obřady ve spolupráci s agenturou Kopretina. 
Pronájem pro svatební obřad s hostinou Stiboříkovi. 17. 7. 2017 
Barterově řešené natáčení historického snímku o Jeronýmovi Pražském se společností VistaFilm. 
1. 10. 2017 

        

    



45 
 

ÚdržÚdržÚdržÚdržba a opravy na hraděba a opravy na hraděba a opravy na hraděba a opravy na hradě    
 

V jarních měsících byla zahájena údržba a opravy helfštýnského mobiliáře. Postupné obměny 
dřevěných částí se dočkaly stoly, lavice a koše s kovovými konstrukcemi. Vznikl plán obnovy 
trámových konstrukcí zábradlí a hrazení, který se promítl do střednědobého investičního plánu. 
Pomoci s výrobou nových prvků a některých oprav se zhostili zaměstnanci Oddělení správy  
a provozu MKP. Novou střešní krytinu získaly provozně technické přístřešky na I. nádvoří. 
Ve spolupráci se zapsaným spolkem Helfštýn byl pořízen materiál na další obměnu krytiny 
skladu  
a dílny pro údržbáře.  
Nutnost drobných úprav vyvstala po pravidelných revizích (elektro, tlakové nádoby, komíny 
atp.) V obvyklém termínu došlo k výměně ponorného čerpadla ve vrtu v podhradí a následné 
opravě toho, které odsloužilo předchozí sezónu. Na III. nádvoří došlo k výměně kovářských 
výhní a výrobě nového ručního nářadí. K pravidelně se opakujícím činnostem, jako je 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 a nátěrové práce, přibyla 
oprava troj-linkových rozvodů hradního ozvučení a výroba nových soklů pro umělecko-kovářské 
exponáty. S řadou výše jmenovaných aktivit tradičně pomohly 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....    
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9 Výstavní a programové oddělení9 Výstavní a programové oddělení9 Výstavní a programové oddělení9 Výstavní a programové oddělení    

Souhrnné hodnocení činnosti VPOSouhrnné hodnocení činnosti VPOSouhrnné hodnocení činnosti VPOSouhrnné hodnocení činnosti VPO        
 
 

V průběhu roku 2017 došlo na výstavním a programovém oddělení k řadě personálních změn. 
Po odchodu tří zaměstnanců byly v rámci výběrových řízení vybrány nové kolegyně na pozici 
muzejní fotografky, muzejní pedagožky a průvodkyně, lektorky muzejních edukačních programů.  
Omlazený tým výstavního a programového oddělení se velmi rychle aklimatizoval a byly 
realizovány všechny plánované výstavy a doprovodné akce v plánovaných termínech i očekávané 
kvalitě.  

    

Hodnocení jednotlivých pracovišťHodnocení jednotlivých pracovišťHodnocení jednotlivých pracovišťHodnocení jednotlivých pracovišť    
    

Pracoviště prvního styku sPracoviště prvního styku sPracoviště prvního styku sPracoviště prvního styku s    veřejností veřejností veřejností veřejností prošlo v roce 2017 změnou personálního obsazení. Jeden 
pracovník odešel do starobního důchodu a výběrovým řízením byla na jeho místo vybrána nová 
kolegyně. Ve vazbě na personální změny došlo také k úpravě náplně práce jednotlivých 
pracovníků, a to tak, aby existovala vzájemná zastupitelnost všech pracovníků pokladny zámku 
jak v činnosti průvodcovské, tak lektorské i pokladní.     
V roce 2017 pracovníci konzervátorské dílnykonzervátorské dílnykonzervátorské dílnykonzervátorské dílny zpracovávali z hlediska sanační konzervace 
sbírkové předměty z historických depozitářů, které vyžadovaly akutní zpracování. Konzervátoři 
zpracovávali předměty z depozitářů, u kterých bylo potřeba přistoupit ke  konzervačně – 
dezinfekčnímu zásahu.  
Jednalo se především o dřevěné, kovové a papírové sbírkové kusy. Rovněž byly zhotoveny kopie 
a repliky určené k výstavním a edukačním účelům. Konzervátorské pracoviště zajišťovalo stejně 
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 2017 se pracovníci zúčastnili workshopu o problematice sanační 

konzervace-restaurování, které pořádalo v březnu Vlastivědné muzeum v Olomouci. 
 
TaTaTaTabulka počtu restaurovaných a konzervovaných předmětů bulka počtu restaurovaných a konzervovaných předmětů bulka počtu restaurovaných a konzervovaných předmětů bulka počtu restaurovaných a konzervovaných předmětů     

KonzervováníKonzervováníKonzervováníKonzervování    celkem kscelkem kscelkem kscelkem ks    z toho externěz toho externěz toho externěz toho externě    

1. Základní ošetření 1136 0 

2. Dezinfekce 46 0 

3. Zásadní ošetření celkem 179 0 

z toho   

   3.1. konzervování 132 0 

   3.2. rekonzervace 0 0 

   3.3. restaurování 11 0 

   3.4. preparace 36 0 

   3.5. repreparace 0 0 

Celkem všechCelkem všechCelkem všechCelkem všech    1315131513151315        

 
    
Výstavní a programové oddělení každoročněVýstavní a programové oddělení každoročněVýstavní a programové oddělení každoročněVýstavní a programové oddělení každoročně zpracovává ve spolupráci s kurátory návrhy na  
výtvarné a technické řešení výstav, včetně samotné realizace instalace výstav a jejich propagace 
k cílovým skupinám.  Přibližně dvě třetiny produkce propagačních materiálů a tiskovin zajišťuje 
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výtvarné pracoviště vlastními silami a jednu třetinu produkce (tisk plakátů, pohlednic, katalogů, 
brožur a informačních letáků) řeší dodavatelsky. Výstavní a programové oddělení rovněž 
převzalo iniciativu při získávání externích zdrojů financování od zpracování žádostí o dotace 
na jednotlivé projekty až po oslovování a získávání sponzorů na výstavy či dílčí akce muzea.    
V roce 2017 bylo na fotografickéfotografickéfotografickéfotografickém pracovištim pracovištim pracovištim pracovišti pořízeno a zpracováno celkem 5733 ks fotografií. 
Do tohoto počtu je zahrnuta fotodokumentace dle požadavků kurátorů – 1747 ks, dále 
fotodokumentace výstav – 352 ks, kulturně výchovné činnosti a dalších akcí – 989 ks a také 
fotodokumentace mezinárodního setkání uměleckých kovářů „Hefaiston“ 337 ks. Skenováním 
bylo zpracováno 1214 ks, z toho 104 ks z diapozitivů a negativů pro Ornis, 950 ks Kramářské 
písně ze sbírek MKP a 40 ks fotografií pro Ornis. V minulém roce byla zdigitalizována další dílčí 
část kramářských písní a dále také fotografií typářů a razítek pro tištěný katalog vydaný 
k výstavě Schváleno!.  Rovněž byla zdokumentována veškerá výtvarná díla ve sbírkách MKP 
s  vyobrazením J. A. Komenského a z větší části zdokumentována sbírka z pozůstalosti pro 
výtvarné umění. 
                                                                                                               
                       

    
Výstavy a kulturně výchovná činnostVýstavy a kulturně výchovná činnostVýstavy a kulturně výchovná činnostVýstavy 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, komentované prohlídky a workshopy také spolupracuje 
s neziskovými subjekty (zejména folklorním souborem Haná Přerov, dětským folklorním 
souborem Trávníček, občanským sdružením Cukrle, Československou obcí legionářskou, 
Sokolem Přerov, loutkovým divadlem Přerovský Kašpárek, Klubem železničních modelářů 
Přerov, Mykologickým klubem Přerov, Klubem přátel výtvarného umění, Spolkem přátel odboje, 
nadklubovým spolkem 4. prapor „úderný“ a dalšími), čímž se významně podílí na kulturním dění 
regionu Přerova. V roce 2017 uspořádalo Muzeum Komenského v Přerově celkem  
9 výstav, z toho 7 v prostorách přerovského zámku, 1 na ORNIS a 1 na hradě Helfštýně. 
Hlavním výstavním projektem roku 2017 byl projekt „Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané“, 
který návštěvníkům přiblížil rok na hanáckém venkově, a sice zhruba v době před 150 lety. 
Představeny byly různé tradice, zvyky a činnosti spojené s jednotlivými ročními obdobími 
a důležité události v životě venkovského člověka. Část výstavy byla věnována také předmětům 
odkládaným na půdu, „hanáckému obrození“ na přelomu 19. a 20. století a také 50. výročí vzniku 
Folklorního souboru Haná Přerov, z. s., který byl založen v roce 1967. Divácky úspěšná výstava 
probíhala v období od 14. 4. 2017 do 18. 10. 2017, a to současně v Kruhovém a Velkém výstavním 
sále přerovského zámku.  Samotnou výstavu doprovázela řada doplňkových akcí od edukačního 
programu pro děti a mládež do 18 let, přes přednášky pro širokou veřejnost, muzejní noc a celou 
řadu dalších doprovodných akcí.  
Hlavní výstavní projekt doplnila atraktivní výstava „Příběhy hradů…“ (1. 3. – 30. 6. 2017), v rámci 
které mohli návštěvníci zhlédnout komentované fotografie, perokresby a historické pohlednice 
evropských panských sídel.  
Léto oživila výstav “Houby, kam se podíváš!“ (5. 5. – 1. 10. 2017), které se zaměřila na kresebné 
zobrazení hub v minulosti a současnosti.  
Od 27. 9. 2017 mohli návštěvníci zhlédnout reprezentativní výstavu „Středověké a raně novověké 
zbraně Přerovska“, která v ucelené formě představila zbraně a zbroj od konce 9. století do konce 
třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední 
Moravy (27. 9. 2017 – 31. 3. 2018). 
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31. října byla otevřena výstava „Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky“, která 
představila málo známou, ale velmi zajímavou sbírku razítek, typářů, pečetí a razidel, tzv. 
sfragistický fond přerovského muzea. 
Závěr roku patřil již tradičně výstavě „Vánoce na zámku“, která prezentovala duchovní hodnoty 
křesťanských svátků instalací typického lidového obydlí valašské rychty a také Zbořilova 
betlému. 

 

Přehled realizovaných krátkodobých výstaPřehled realizovaných krátkodobých výstaPřehled realizovaných krátkodobých výstaPřehled realizovaných krátkodobých výstav v v v                   
        název (kurátor, název (kurátor, název (kurátor, název (kurátor, 

komisař)komisař)komisař)komisař)    
termíntermíntermíntermín    místomístomístomísto    průvodce/průvodce/průvodce/průvodce/

katalogkatalogkatalogkatalog    
neplatící neplatící neplatící neplatící 
návštěvnícnávštěvnícnávštěvnícnávštěvníc
iiii    

návštěvnonávštěvnonávštěvnonávštěvno
st celkemst celkemst celkemst celkem    

Autorská 
z  výzkumu 

Komenský? Toho už 
jsme někde viděli!  
(kurátorka H. 
Kovářová) 

25. 9. 2016 
– 31. 3. 
2017 

Přerov, HN 1, 
Kaple 

ne 2259 
 

2323232349494949    

Opevněné sídliště 
pozdní doby kamenné 
v Moravské bráně 
(kurátor A. Drechsler) 

15. 11. 2016 
– 12. 3. 
2017 

Přerov, HN 1, 
Velký výstavní 
sál 

Leták 
skládačka 
Hlinsko 

168 497497497497    

Houby kam se podíváš 
(kurátor J. Klímová) 

5. 5. 2017 – 
1. 10. 2017 

Přerov, HN 1, 
Kaple 

Ano 
katalog 

130 299299299299    

Středověké a raně 
novověké zbraně 
z Přerovska 
(kurátor Z. Schenk) 

27. 9. 2017 
– 31. 3. 
2018 

Přerov, HN 1, 
Galerie 

Ano 
katalog 

160 478478478478    

Schváleno! Razítka, 
pečetě, typáře, 
městské znaky 
(kurátor L. Maloň,  
M. Konířová) 

31. 10. 2017 
– 25. 2. 
2018 

Přerov, HN 1, 
Kaple 

Ano 
katalog 

19 106106106106    

Autorská Poklady z hůry aneb 
Jak se žilo na Hané 
(kurátor 
K. Lukeš, M. 
Barboříková) 

14. 4. 2017 
– 18. 10. 
2017 

Přerov, HN 1, 
Velký výstavní 
sál, kruhový sál, 
chodba 2. patro 

ne 528 1017101710171017    

Příběhy hradů… 
(kurátor L. Vyňuchal) 

1. 3. 2017 – 
30. 6. 2017 

Přerov, HN 1, 
Galerie a malý 
sál pod věží 

ne 179 357357357357    

Vánoce na zámku 
(kurátorky H. 
Holásková a Š. 
Krákorová Pajůrková) 

3. 12. 2017 
– 30. 12. 
2017 

Přerov, HN 1, 
kruhový sál, 
sklad 
výstavních 
prostředků 

ne 135 751751751751    

Mykokosmos tajemný 
svět hub 

3. 4. 2017 – 
31. 10. 2017 

ORNIS ne 314 867867867867    

Zelenina plná 
vitamínů. Výtvarná 
soutěž 

2. 2. 2017 – 
31. 5. 2017 

ORNIS ne 110 182182182182    

Podíl na 
výstavě  

      

Přejatá  
aktivně 

Kovářský virtuos 
Claudio Bottero 

29. 4. 2017 
– 27. 8. 
2017 

Helfštýn Ano 
katalog 

0 4969496949694969        
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Převzatá          

Zapůjčená Jednota bratrská 1. 11. 2017 
– 4. 2. 2018 

Vlastivědné 
muzeum 
v Kyjově 

      

Komenský? Toho už 
jsme někde viděli! 

4. 4. 2017 – 
8. 10. 2017 

NPMK J. A. 
Komenského 
v Praze 

      

Komenský? Toho už 
jsme někde viděli! 

10. 10. – 31. 
10. 2017 

Západočeské 
muzeum Plzeň 

      

Plnou parou vpřed 17. 10. 2017 
– 28. 1. 
2018 

Městská 
kulturní zařízení 
Hranice 

      

Putovní 
vlastní 

Atlas ptáků 
neobyčejných 

13. 10. 2017 
– 4. 2. 2018 

Muzeum ve 
Šlapanicích 

      

Atlas ptáků 
neobyčejných 

24. 3. 2017 
– 21. 5. 
2017 

Muzeum města 
Tišnova 

      

Atlas ptáků 
neobyčejných 

7. 2. 2017 – 
17. 3. 2017 

Regionální 
muzeum ve 
Vysokém Mýtě 

      

Táhni, ale vrať se! 24. 3. 2017 
– 10. 9. 
2017 

Východočeské 
muzeum 
v Pardubicích 

      

Putovní na 
zakázku 

         

Putovní 
přejatá                                                                          

Učení nemá být 
mučení (kurátorka J. 
Klímová) 

14. 1. 2017 
– 19. 3. 
2017 

Přerov, HN 1, 
Chodba 2. patro 

ne 518 518518518518    

CelkemCelkemCelkemCelkem                                

    
    
Kulturně výchovné Kulturně výchovné Kulturně výchovné Kulturně výchovné akceakceakceakce    

        názevnázevnázevnázev        termíntermíntermíntermín    místomístomístomísto    neplatící neplatící neplatící neplatící 
návštěvnícinávštěvnícinávštěvnícinávštěvníci    

návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost 
celkemcelkemcelkemcelkem    

Kulturní 
projekty 
obecně 

Helfštýnský okruh - setkání 
veteránů  

13. 5.  Helfštýn 172 1458145814581458    

VII. ročník festivalu vojenské 
historie  

20. – 21. 5.  Helfštýn 438 3272327232723272    

Festival V zámku a podzámčí 9. – 10. 6.  Přerov, HN1 1612 1617161716171617    
Zahradní slavnost  30. 7.  Přerov, ORNIS 57 264264264264    
18. ročník AUTHOR Šela 
Marathon  

6. 5.  200 1158115811581158    

Helfštýnská pouť 5. – 6. 7. Helfštýn 868 5268526852685268    
Mezinárodní setkání 
uměleckých kovářů 
HEFAISTON 

25. – 27. 8. Helfštýn 3244 10654106541065410654    

XIV. odborná konference o 
Hané  

5. 10. Přerov, HN1 0 55555555    

Koncerty Koncert Stupkova kvarteta 
Olomouc k 425. výročí nar. J. A. 
K.+ komentovaná prohlídka 
výstavy Komenský - slavnostní 
zakončení výstavy  

28. 3.  Přerov, HN 1 42 63636363    

Koncert dechový orchestr 
Haná 

30. 6. Přerov, HN 1 260 260260260260    
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Vivat Flauto 2. 8.  Helfštýn 393 1842184218421842    
Koncert Šlégl  20. 10.  Přerov, HN 1 0 57575757    

Přednášky  Žížaly v kuchyni přednáška 
ekoporadny  

26. 1. Přerov, ORNIS 0 4444    

Přednáška M. Vymazal   11. 2. Vsetín, ORNIS 10 10101010    
Přednáška ekoporadny 16. 2.  Přerov, ORNIS 4 13131313    
Přednáška ekoporadny  9. 3.  Přerov, ORNIS 5 16161616    
Poklady z hůry - Hanácký kroj 
v 19. století B. Millá 

17. 3.  Přerov, HN 31 3 41414141    

Francouzské kastely - MUDr. J. 
Hoza, KAS Zlín 

21. 3.  Přerov, HN 31 3 28282828    

Přednáška - Ptactvo 
Tovačovska - M. Šírek  

23. 3.  Přerov, ORNIS 2 11111111    

Hrady Hostýnských hor - R. 
Vrla, NPÚ Kroměříž  

11. 4. Přerov, HN 31 0 61616161    

Pěstování hub 20. 4.  Přerov, ORNIS 3 16161616    
Poklady z hůry - Lidová 
architektura na Hané – R. 
Urválek 

6. 6.  Přerov, HN 31 1 25252525    

Nebude to otrava!, aneb 
Houby v kuchyni a na talíři  

15. 6.  Přerov, ORNIS 3 17171717    

Přednáška ekoporadny  22. 6. Přerov, ORNIS 0 4444    

Přednáška na letním dětském 
táboře o ZS - M. Hrazdirová 

3. 7. Přerov, ORNIS 0 250250250250    

Za nejkrásnějším ptákem 
Evropy  

8. 7. Přerov, ORNIS 5 15151515    

Nebude to otrava! Aneb 
Houby v kuchyni a na talíři  II   

24. 8.  Přerov, ORNIS 4 22222222    

Netopýři v Dobrčicích - J. 
Chytil 

1. 9. Dobrčice 
ORNIS 

32 32323232    

Léčivé houby  14. 9. Přerov, ORNIS 2 15151515    

Největší Hanák za života i po 
smrti. Střípky ze života obra 
Drásala. V. Hrbáčková 

17. 10. Přerov, HN 31 3 30303030    

Jak jsme si začali se včelami - 
J. Kosturová a Petr Navařík 

27. 10. Přerov, ORNIS 0 11111111    

Doba experimentů – vývoj 
ochranné zbroje v průběhu 14. 
a počátkem 15. Století – P. 
Žákovský 

14. 11. Přerov, HN 31 7 37373737    

Přednáška ekoporadny 
Nakupování bez obalu - R. 
Placková 

23. 11. Přerov, ORNIS 1 9999    

Vzdělávací 
programy 

Archeologie  Přerov, zámek 91 1065106510651065    
Entomologie  Přerov, zámek 5 45454545    
Národopis  Přerov, zámek 3 37373737    
Mineralogie  Přerov, zámek 5 38383838    
Poklady z hůry  Přerov, zámek 40 391391391391    
Vánoce  Přerov, zámek 66 629629629629    
Historie českého školství  Přerov, zámek 69 768768768768    
Hra na muzeum aneb Co 
zahalil čas do pláště pana 
Komenského 

 Přerov, zámek 23 372372372372    

O tajemstvích přerovského 
zámku aneb Pojďte s námi 
objevovat přerovskou historii 

 Přerov, zámek 4 60606060    

Rytíři – Středověké zbraně   6 43434343    
Velký den s opravdovým 30. 5. – 1. 6.  Přerov, HN1 22 281281281281    
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archeologem  
Ptáci ČR  Přerov, ORNIS  539539539539    
Zimní  Přerov, ORNIS  527527527527    
Jarní  Přerov, ORNIS  218218218218    
Putování k jesličkám  Přerov, ORNIS  148148148148    
Sovy do škol  Přerov, ORNIS  78787878    
Ejhle, žába!  Přerov, ORNIS  70707070    
Ježkův rok  Přerov, ORNIS  214214214214    
Na návštěvě v záchranné 
stanici 

 Přerov, ORNIS  509509509509    

Pod kloboukem  Přerov, ORNIS  199199199199    
Bylinková zahrádka  Přerov, ORNIS  122122122122    
Ptáci a zemědělství  Přerov, ORNIS  69696969    
Folklórní střípky - VP k 
folklórnímu festivalu 

 Přerov, ORNIS  86868686    

Ornitolog. exkurze pro školy 10. 3.  Tovačov, 
ORNIS 

 31313131    

Den Slunce pro školy  Přerov, ORNIS  99999999    
Dílny a jiné akce na klíč  Přerov, ORNIS  17171717    
Tvořivé dílničky a loutkování 
pro nejmenší  

30. 5. – 2. 6.  Helfštýn 100 282282282282    

Workshopy Brož - výtvarná dílna 20. 1. Přerov, ORNIS 5 15151515    
Až se jaro zeptá  9. 2. Přerov, ORNIS 0 24242424    
Dílna ekoporadny  18. 2. Přerov, ORNIS 0 6666    
Dílna ekoporadny  18. 3.  Přerov, ORNIS 0 14141414    
Výtvarná dílna  7. 4. Přerov, ORNIS 0 6666    
Dílna ekoporadny  8. 4. Přerov, ORNIS 0 24242424    
Noční kování (workshop) 29. 4. Helfštýn 0 270270270270    
Výtvarná dílna  19. 5.  Přerov, ORNIS 0 8888    
Dílna ekoporadny  20. 5.  Přerov, ORNIS 0 2222    
Výtvarná dílna  6. 10.  Přerov, ORNIS 2 8888    
Odpoledne u krmítka  9. 11. Přerov, ORNIS 2 10101010    
Výtvarná dílna  10. 11. Přerov, ORNIS 3 11111111    
Dílna voňavé odpoledne s 
aromaterapií - A. Krutová 

2. 12.  Přerov, ORNIS 0 15151515    

Zimní skořápkování  8. 12.  Přerov, ORNIS 4 9999    
Vánoční strom pro ptactvo  18. 12. Přerov, ORNIS 44 104104104104    

Exkurze Zimní prohlídka parku 
Michalov  

21. 1.  Přerov, ORNIS 0 2222    

Mezinárodní sčítání vodního 
ptactva 

14. 1.  Přerov, ORNIS 6 6666    

Schůze MOS 25. 2.  Přerov, ORNIS 20 20202020    

Soví noc  2. 3. Přerov, ORNIS 3 83838383    

Prohlídka parku Michalov  9. 4. Přerov, ORNIS 0 13131313    

Vítání ptačího zpěvu, exkurze  29. 4.  Přerov, ORNIS 11 11111111    
Vítání ptačího zpěvu, exkurze 30. 4. Chvalčov, 

ORNIS 
39 39393939    

Houbařské pondělí 2. 5. Přerov, ORNIS 3 14141414    
Vítání ptačího zpěvu  6. 5. Přerov, ORNIS    16 16161616    
Noc slavíků  12. 5.  Přerov, ORNIS 0 6666    
Prohlídka parku Michalov  27. 5.  Přerov, ORNIS 0 15151515    
Ornitologická exkurze  3. 6. Přerov, ORNIS 18 18181818    
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Houbařské pondělí  10. 7.  Přerov, ORNIS 3 7777    
Exkurze Záhlinice na 
objednávku – J. Chytil 

12. 7. Záhlinice, 
ORNIS 

0 47474747    

Houbařská vycházka do lesa v 
Líšné  

22. 7. Líšná, ORNIS 0 15151515    

Houbařské pondělí  4. 9. Přerov, ORNIS 4 22226666 
Houbařské pondělí 2.10. Přerov, ORNIS 6 16161616    
Ptačí festival  7. 10. Přerov, ORNIS 51 51515151    

                                                                                        
Ostatní 

38. Novoroční výstup na hrad  7. 1. Helfštýn 258 1964196419641964    
Komentovaná prohlídka 
výstavy Hlinsko – A. Drechsler  

17. 1. Přerov, HN1 2 29292929    

Komentovaná prohlídka 
výstavy Komenský, všude 
samý Komenský – H. Kovářová 

21. 2. Přerov, HN1 0 16161616    

Vernisáž Poklady z hůry a jak 
se žilo na Hané  

13. 4.  Přerov, HN1 122 122122122122    

Velikonoce na hradě  14.1. – 17. 
4. 

Helfštýn 0 7572757275727572    

Den Země  21. 4. Přerov, ORNIS  350350350350    
Komentovaná prohlídka 
výstavy Poklady z hůry 

25. 4. Přerov, HN1 3 31313131    

Den Slunce 3. 5.  Přerov, ORNIS 0 7777    
Houby, kam se podíváš! 
Vernisáž 

4. 5.  Přerov, HN1 47 47474747    

Muzejní noc  26. 5. Přerov, HN1 5 139139139139    
Knižní trhy  27. – 28. 5. Helfštýn 241 1516151615161516    
Pohádka o Bajajovi, Karel IV. 
Přijíždí  

7. 6. Helfštýn 372 679679679679    

Komentovaná prohlídka 
výstavy Houby, kam se 
podíváš!  

10. 6. Přerov, HN1 
 

2 3333    

Víkend otevřených zahrad  10. – 11. 6. Přerov, ORNIS 20 20202020    
Helfštýnské ateliéry MKP  17. 6. Helfštýn 55 294294294294    
Helfštýnská devítka 17. 6. Helfštýn 0 70707070    
Kávové prázdniny 1. 7. – 19. 8. Helfštýn      
Vokohradí 15. 7. Helfštýn 100 605605605605    
Komentovaná prohlídka 
výstavy Mykokosmos 

17. 8. Přerov, ORNIS 0 2222    

Evropská noc pro netopýry 2. 9. Přerov, ORNIS 15 37373737    
Komentovaná prohlídka 
Poklady z hůry  

10. 9. Přerov, HN1 96 96969696    

Přerovské dvorky - botanický 
dvorek 

10. 9. Přerov, ORNIS 400 400400400400    

Hradní kejkle  16. 9. Helfštýn 0 100100100100    
Komentované noční prohlídky  23. 9. Helfštýn 0 65656565    
Oslavy lesa na Flóře Olomouc 22. – 23.9. Olomouc, 

ORNIS 
418 418418418418    

Zájezd Šumperk  30. 9.  Šumperk 32 32323232    

Den stromů  20. 10. Přerov, ORNIS 0 545545545545    

Den stromů  20. 10. Přerov, ORNIS 0 545545545545    

Mladý zahrádkář  10. 11. Přerov, ORNIS 20 20202020    

Vernisáž Vánoce na zámku 26. 11.  Přerov, HN1 
 

200 202020200000    

Vánoční setkání ornitologů. Dr. 
J. Chytil 

14. 12. Přerov, ORNIS 11 11111111    
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 Edukační činnostEdukační činnostEdukační činnostEdukační činnost    
 

V průběhu roku 2017 nabídlo Muzeum Komenského v Přerově 
v prostorách zámku celkem 11 různých edukačních programů. edukačních programů. edukačních programů. edukačních programů. 
Sedm z nich je součástí dlouhodobé nabídky doplňující stálé 
expozice, čtyři programy pak byly součástí krátkodobých 
výstav. Dle statistik vyplývá, že na řadu programů se 
pedagogové hlásí pravidelně každý školní rok a počítají s nimi 
jako se pevnou součástí výuky – což je jasným znamením, že 

nabízeným animacím se daří naplňovat vysoké vzdělávací cíle 
a těší se velké oblibě. Všechny programy se neustále snaží 
předávat nejen znalosti, ale také praktické dovednosti 
a nevšední prožitky, a tak podnítit účastníky ke kritickému 
myšlení a utváření vlastních názorů. 
V roce 2017 bylo realizováno 197 animačních programů, 
celkový součet účastníků zámeckých edukačních programů 
činil 3755 osob. Mezi dlouhodobě nejúspěšnější programy patří 
animace k expozici archeologie (letos se tohoto programu 

zúčastnilo celkem 1156 návštěvníků), následuje program o dějinách školství (837 návštěvníků) 
a na třetím místě se umístila animace o Janu Ámosu Komenském (395 návštěvníků). Jako každý 
rok, i letos celkovou nabídku rozšířily také krátkodobé akce pro širokou veřejnost: na přelomu 
května a června se mohli nejmladší návštěvníci muzea zúčastnit „Velkého dne s opravdovým 
archeologem“ (během tří dnů navštívilo program celkem 303 návštěvníků) a na konci května 
v rámci Muzejní noci mohli návštěvníci shlédnout zábavné i poučné divadelní představení 
s názvem „Svatební noc u Křópalů v ohrožení!“ (celkem 134 návštěvníků). 
Z animací doprovázející krátkodobé výstavy rozhodně stojí za to zmínit lektorovaný program 
„Poklady z hanácké půdy aneb Jak se žilo u Křópalů“, který doplnil výstavu „ Poklady z hůry aneb 
Jak se žilo na Hané“. Program účastníkům příjemným způsobem přiblížil život na venkově 
a připomenul zásadní hanácké folklorní zvyky a tradice. Ačkoliv toto téma není mezi dnešní 
mládeží příliš populární, animační program přilákal 431 žáků ze všech stupňů škol. 
Krátkodobou výstavu „Středověké a raně novověké zbraně Přerovska“ pak doplňuje lektorovaný 
edukační program s názvem „O středověku, zbraních, zbroji a ušlechtilém chování rytířů“. Tento 
program si bere za cíl přiblížit dětem nejen vývoj zbraní, ale také náročnost rytířského výcviku 
a života ve středověku vůbec. Pro oživení a větší názornost této animace zapůjčila přerovská 
skupina historického šermu Markus M krásnou turnajovou zbroj a další nezbytné součásti 
rytířského vybavení. Od počátku příštího roku edukační pracovníci plánují také rozšířený 
program, který bude obohacen o aktivní spoluúčast členů spolku. 
Jako již tradičně každý rok, konec roku se v Muzeu Komenského nesl v duchu adventu a blížících 
se Vánoc. Díky spolupráci s Mgr. Šárkou Krákorovou Pajůrkovou a Mgr. Hanou Holáskovou vznikl 
opět animační program s tvořivou dílničkou, který každoročně přiláká velké množství 
návštěvníků (letos celkem 695 návštěvníků). Letošní program účastníkům připomněl známé 
i pozapomenuté tradice, které lidem předpovídaly budoucnost, a také přiblížili život některých 
lesních zvířat. To vše završil betlémský příběh převyprávěný u vyřezávaného Zbořilova betléma. 
S potěšením můžeme konstatovat, že návštěvnost animačních programů nabízené v Muzeu 
Komenského v Přerově má stále stoupající tendenci. Za rok 2017 přišlo celkem 40636 
návštěvníků (z toho 3729 platících) a celkové ohlasy jsou velice pozitivní. Od příštího roku čeká 
edukační aktivity postupná obměna a aktualizace, aby co nejvíce odpovídaly současným 
vzdělávacím požadavkům. Pevně věříme, že atraktivita animací tak ještě stoupne. 
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Aktivní účast na odborných konferencích a oborových setkáníchAktivní účast na odborných konferencích a oborových setkáníchAktivní účast na odborných konferencích a oborových setkáníchAktivní účast na odborných konferencích a oborových setkáních. . . . Mezinárodní konference 
Muzeum a škola Křižovatky muzejní pedagogiky, Zlín, 20. - 21. 3. 2017, odborný příspěvek Mgr. 
Kateřiny Tomeškové, Ph.D. s názvem Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 
Asociace muzeí a galerií České republiky – reflexe činnosti profesního sdružení v letech 2013 
až 2016. Seminář s mezinárodní účastí Muzeum pro návštěvníky II: Tradiční i nové formy 
komunikace a prezentace, NM Praha, 11. dubna 2017, odborný příspěvek Mgr. Kateřiny 
Tomeškové, Ph.D. s názvem PŘIJĎTE DO MUZEA. Podněty k budování péče o návštěvníky. 
Prezentační výstup zveřejněn na informačním portálu eMuzeum. Kolokvium Aktuální trendy 
v muzejní prezentaci a edukaci, Opava, 4. - 5. 5. 2017, odborný příspěvek Mgr. Kateřiny 
Tomeškové, Ph.D. s názvem Otázky aranžmá výukových situací v hledáčku muzejního pedagoga. 
Prezentační výstup je dostupný z webových stránek Komise pro práce s veřejností a muzejní 
pedagogiku AMG. 
Publikační činnostPublikační činnostPublikační činnostPublikační činnost. . . . TOMEŠKOVÁ, Kateřina, 2017. Ty vystavený loutky jsou fakt hustý! Poznámky 
k úspěšné aplikaci prvků zážitkové pedagogiky do muzejní edukace s terapeutickými účinky. 
Umělecké terapie (webzin), 04/2017, s. 2-13 [cit. 2018-3-24]. 
 

    

Marketingová komunikaceMarketingová komunikaceMarketingová komunikaceMarketingová komunikace    
 
Marketingová komunikace muzea je zacílena zejména na propagaci jednotlivých krátkodobých 
výstav, doplňkových akcí a významných událostí v „životě“ muzea. Rozsah a struktura mediální 
komunikace je vždy závislá dle typu, načasování, cílové skupiny a působnosti daného projektu 
nebo akce. Mezi obvykle využívané formy patří zejména: komunikace v regionálním tisku formou 
PR článků, rozhovorů, tiskových zpráv a informací v kalendáriích, komunikace v regionálních  
i celostátních televizních stanicích, komunikace v regionálních i celostátních rozhlasových 
stanicích, komunikace v rámci regionálních i celostátních zpravodajských portálů, komunikace 
prostřednictvím informačních center a sdružení cestovního ruchu, komunikace v tištěných  
i elektronických materiálech muzea: 

- Programový leták muzea, ORNIS a Hradu Helfštýn na daný rok 
- Čtvrtletní Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově 
- Měsíční programy akcí 
- www.prerovmuzeum.cz - aktuality + kalendárium 
- Výlep plakátů v centru města Přerova 
- Plakáty a pozvánky k dílčím akcím (tištěná i elektronická verze) 
-  Facebook 
- společná propagace členů volného sdružení Moravská brána        
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10 Oddělení správy a provozu10 Oddělení správy a provozu10 Oddělení správy a provozu10 Oddělení správy a provozu    
 
 
Seznam objektůSeznam objektůSeznam objektůSeznam objektů    ve správě muzea  ve správě muzea  ve správě muzea  ve správě muzea      

obecobecobecobec    adresaadresaadresaadresa    č.p.č.p.č.p.č.p.    způsozpůsozpůsozpůsob využitíb využitíb využitíb využití    
Přerov Horní náměstí 7 7 pracovny a depozitáře 
Přerov Horní náměstí 21 21 knihovna a depozitáře 
Přerov Horní náměstí 31 31 pracovny a depozitáře 
Přerov Horní náměstí 35 35 pracovny a depozitáře 
Přerov Horní náměstí  - depozitáře 
Přerov Bezručova 10 913 stálá expozice, výstavní sály, pracovny, 

depozitáře 
Přerov Bezručova - záchranná stanice 
Přerov Nábřeží Dr. Edvarda Beneše 21 274 po rekonstrukci depozitář 
Přerov Nábřeží Dr. Edvarda Beneše  - stolárna, sklad 
Týn nad 
Bečvou 

Novosady 333 60 stálé expozice, výstavní sály, depozitáře 

 
Seznam pronajatých prostorSeznam pronajatých prostorSeznam pronajatých prostorSeznam pronajatých prostor    

obecobecobecobec    objektobjektobjektobjekt    způsob využitízpůsob využitízpůsob využitízpůsob využití    
Přerov zámek stálé expozice, výstavní sály, depozitář 
Přerov bývalá škola pracovna, depozitáře 
Tovačov zámek depozitáře 
Oplocany nebytový prostor depozitáře 

 
 
    

Investice a stavebně výrobní činnostInvestice a stavebně výrobní činnostInvestice a stavebně výrobní činnostInvestice a stavebně výrobní činnost    
    
Investice zřizovatele stavebníInvestice zřizovatele stavebníInvestice zřizovatele stavebníInvestice zřizovatele stavební    

Název investiceNázev investiceNázev investiceNázev investice    termín realizacetermín realizacetermín realizacetermín realizace    náklady v Kčnáklady v Kčnáklady v Kčnáklady v Kč    
Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění 
paláce na hradě Helfštýně  

09/17 – 09/19 71 790 863 

Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy 05/17 – 12/18 45 459 902 
Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy Ornis 
- projektová dokumentace 

11/17 – 05/18 1 170 506 

 
 
Investice vlastní stavebníInvestice vlastní stavebníInvestice vlastní stavebníInvestice vlastní stavební    

Název investiceNázev investiceNázev investiceNázev investice    termín realizacetermín realizacetermín realizacetermín realizace    náklady v Kčnáklady v Kčnáklady v Kčnáklady v Kč    
Sanace zdiva okružní hradby v severním úseku na hradě 
Helfštýně 4. etapa 

červenec 2017 976 042 

Výměna oken do náměstí domu Horní náměstí č. p. 35, Přerov říjen 2017 189 536 
 
 

Investice vlastní strojníInvestice vlastní strojníInvestice vlastní strojníInvestice vlastní strojní    
Název investiceNázev investiceNázev investiceNázev investice    termín realizacetermín realizacetermín realizacetermín realizace    náklady v Kčnáklady v Kčnáklady v Kčnáklady v Kč    
Nákup osobního automobilu srpen 2017 438 658 
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Ostatní činnostOstatní činnostOstatní činnostOstatní činnost    
    
Důležitá údržbaDůležitá údržbaDůležitá údržbaDůležitá údržba    
Ve stolárně bylo vyrobeno 5 stolů a 10 lavic, které byly umístěny na druhém nádvoří 
hradu Helfštýna. 
    
RevizeRevizeRevizeRevize    
V průběhu roku 2017 byly provedeny revize plynových spotřebičů, elektroinstalace, 
plynovodů, hromosvodů, komínů, EZS, výtahu, hasicích přístrojů a hydrantů ve lhůtách 
požadovaných právními předpisy.  
 
ŠkoleníŠkoleníŠkoleníŠkolení    
V únoru byly zaměstnanci proškolení z předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. 
V listopadu se zaměstnanci MKP využívající referentská vozidla zúčastnili školení 
ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů referentů.  
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11 Ekonomické oddělení 11 Ekonomické oddělení 11 Ekonomické oddělení 11 Ekonomické oddělení     
    

Základní personální údajeZákladní personální údajeZákladní personální údajeZákladní personální údaje  
    
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví  
     

věkvěkvěkvěk    mužimužimužimuži    % mužů% mužů% mužů% mužů    ženyženyženyženy    % žen% žen% žen% žen    

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 0 

31 - 40 let 8 17 2 4 

41 - 50 let 5 10 14 30 

51 - 60 let 7 15 8 16 

61 let a více 2 4 2 4 

CelkemCelkemCelkemCelkem    22222222    46464646    26262626    54545454    

věkvěkvěkvěk    mužimužimužimuži    % mužů% mužů% mužů% mužů    ženyženyženyženy    % žen% žen% žen% žen    
 

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví  
    

vzdělánívzdělánívzdělánívzdělání    mužimužimužimuži    % mužů% mužů% mužů% mužů    ženyženyženyženy    % žen% žen% žen% žen    

bez vzdělání 0 0 0 0 

základní vzdělání 0 0 1 2 

střední vzdělání 0 0 1 2 

střední vzdělání s výučním listem 7 15 5 10 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 3 6 3 6 

vyšší odborné 1 2 0 0 

vysokoškolské 11 23 16 34 

celkemcelkemcelkemcelkem    22222222    46464646    26262626    54545454    

vzdělánívzdělánívzdělánívzdělání    mužimužimužimuži    % mužů% mužů% mužů% mužů    ženyženyženyženy    % žen% žen% žen% žen    
 

3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2017 
 
Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců           12  354 196,00 Kč  
Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnanců                21 258,00 Kč 
Počet přepočtených zaměstnanců                       48,43  
 
4. Trvání pracovního poměru zaměstnanců  

trvání pracovního poměru zaměstnancůtrvání pracovního poměru zaměstnancůtrvání pracovního poměru zaměstnancůtrvání pracovního poměru zaměstnanců    počet zaměstnanců v %počet zaměstnanců v %počet zaměstnanců v %počet zaměstnanců v %    

0 - 5 let 14,58 % 

6 - 10 let 29,17 % 

11 - 15 let 22,92 % 

16 - 20 let 8,33 % 

21 let a více 25,00 % 

celkemcelkemcelkemcelkem    100 %100 %100 %100 %    
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Základní údaje o hospodaření organizaceZákladní údaje o hospodaření organizaceZákladní údaje o hospodaření organizaceZákladní údaje o hospodaření organizace    
 
Náklady v hlavní činnosti            28 421 099,36 Kč  
Náklady v doplňkové činnosti                  81 273,70 Kč  

Náklady celkem             28 502 373,06 Kč 
 
Výnosy z hlavní činnosti                      28 259 634,63 Kč 
Výnosy z doplňkové činnosti                320 426,00 Kč 

Výnosy celkem             28 580 060,63 Kč 
 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti              -161 464,73 Kč 
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti              239 152,30 Kč 

Výsledek hospodaření celkemVýsledek hospodaření celkemVýsledek hospodaření celkemVýsledek hospodaření celkem                                                                                                                                            77777777    687,57 Kč687,57 Kč687,57 Kč687,57 Kč    

 
 
 
Dotace na provoz – celkem                   
21212121    872872872872    271,61 Kč271,61 Kč271,61 Kč271,61 Kč 
Z toho  

− zřizovatel (provoz, mzdy, odpisy)            19 439 400,00 Kč 

− Olomoucký kraj 
o Hefaiston                   130 000,00 Kč 
o Sanace okružního zdiva na hradě Helfštýně              976 041,55 Kč 
o Výměna oken v objektu Horní náměstí 35, Přerov             189 536,00 Kč 
o Výstavní projekt „Poklady z hůry aneb jak se žilo na Hané“       30 000,00 Kč 

− Ministerstvo kultury ČR 
o VISK 3 – upgrade Clavius                   28 000,00 Kč 

− Statutární město Přerov 
o Projekt „Zahradní slavnost“       15 000,00 Kč 
o Ekoporadna ORNIS                    51 769,00 Kč 
o Publikace „Perly Muzea Komenského“ 

(čerpáno v závislosti na počtu spotřebovaných - prodaných  
kusů publikací)                            66,64 Kč 

o Publikace „Dějiny přerovského školství“ 
(čerpáno v závislosti na počtu spotřebovaných - prodaných  
kusů publikací)                            590,56 Kč 

o Publikace „Stříbro chudých“ 
(čerpáno v závislosti na počtu spotřebovaných – prodaných  
kusů publikací)                            15,00 Kč 

o Publikace „Škola a velká válka“ 
(čerpáno v závislosti na počtu spotřebovaných – prodaných  
kusů publikací)                           770,00 Kč 

o Publikace „Středověká a raně novověká militaria z Přerovska “ 
(čerpáno v závislosti na počtu spotřebovaných – prodaných  
kusů publikací)                       9 974,40 Kč 
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o Záchranná stanice pro handicapované živočichy   200 000,00 Kč 
o Výstavní projekt „Poklady z hůry aneb jak se žilo na Hané“        18 000,00 Kč 
o Projekt „Ekoporadna ORNIS“                   36 100,00 Kč 

− Český svaz ochránců přírody 
o Záchranná stanice pro handicapované živočichy   316 961,00 Kč 

− Partnerský projekt European Iron Academy z programu Erasmus+   430 047,46 Kč 
Transferový podíl                                                        76 992,00 K76 992,00 K76 992,00 K76 992,00 Kčččč 
Finanční výnosy                                                                1111    812,59 Kč812,59 Kč812,59 Kč812,59 Kč 
Výnosy z vlastní činnosti – celkem                          6666    628628628628    984,43 Kč984,43 Kč984,43 Kč984,43 Kč 
Z toho  

o Tržby ze vstupného                 4 579 275,00 Kč 
o Tržby z výukových programů                 243 515,00 Kč 
o Ostatní výnosy z prodeje služeb                 286 365,00 Kč 
o Pronájmy                                                      272 500,00 Kč 
o Prodej zboží                                    992 569,89 Kč 
o Ostatní výnosy                            99 660,00 Kč 
o Čerpání fondů                   155 099,54 Kč 

 
Náklady na mzdy a zákonné odvody                                  16 944 206,00 Kč 
Fixní režijní náklady (odpisy + energie + nájemné + ostatní)                     4 432 451,55 Kč 
Ostatní provozní náklady celkem                          7 125 715,51 Kč 
 
 
Poměr výnosů z vlastní činnosti a dotací s příspěvkem na provoz:  
Výnosy z vlastní činnosti                             6 628 984,43 Kč 
Dotace a příspěvky na provoz                       21 872 271,61 Kč 

Výnosy celkem                              28 501 256,04 Kč  
 

 
Poměr osobních a provozních nákladů:  
Osobní náklady                          17 489 514,20 Kč  
Provozní náklady                         11 012 858,86 Kč 

Náklady celkem                         28 502 373,06 Kč  
 

 
Struktura výnosů:  
Příspěvek zřizovatele               19 439 400,00 Kč  

výnosy z vlastní činnosti

dotace a příspěvky na provoz

osobní náklady provozní náklady
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Účelové dotace                    2 432 871,61 Kč 
Výnosy z vlastní činnosti                    6 628 984,43 Kč  

Výnosy celkem                          28 501 256,04 Kč 
 

 
    
Údaje o majÚdaje o majÚdaje o majÚdaje o majetku, s nímž je organizace příslušná hospodařit, zejména etku, s nímž je organizace příslušná hospodařit, zejména etku, s nímž je organizace příslušná hospodařit, zejména etku, s nímž je organizace příslušná hospodařit, zejména 
údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku údaje o jeho využití, 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 
Způsob odpisování DM – rovnoměrným způsobem 
 
Odpisy v roce 2017 dosáhly celkové výše 1 225 158 Kč. Z toho tvořila hlavní činnost 1 213 
410 Kč. Odpisy z doplňkové činnosti činily 11 748 Kč.  
 
Přehled DHM, DNM, DDHM a DDN 

účetúčetúčetúčet    název účtunázev účtunázev účtunázev účtu    
počáteční stav počáteční stav počáteční stav počáteční stav 
k k k k             1. 1. 2011. 1. 2011. 1. 2011. 1. 2017777    

MDMDMDMD    DDDD    
konečný stav konečný stav konečný stav konečný stav     
k 31. 12. 2017k 31. 12. 2017k 31. 12. 2017k 31. 12. 2017    

013013013013    Software 366 144,00   366 144,00 

018018018018    DDNM 384 892,90  12 465,60 372 427,30 

019019019019    Ostatní DNM 200 000,00   200 000,00 

021021021021    

Budovy pro služby 
obyvatelstvu     25 405 090,29   25 405 090,29 

Jiné nebytové domy 
a jednotky     26 091 766,59   26 091 766,59 

Komunikace  
a veřejné osvětlení 2 984 213,00   2 984 213,00 

Jiné inženýrské sítě      3 977 468,00   3 977 468,00 

Ostatní stavby      2 084 619,60   2 084 619,60 

022022022022    Samostatné movité      9 497 405,02 429 390,00 391 303,00 9 535 492,02 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

příspěvek zřizovatele účelové dotace výnosy z vlastní činnosti



61 
 

věci 

028028028028    DDHM      7 927 568,36 539 729,00 89 192,70 8 378 104,66 

031031031031    

Zahrady, pastviny, 
louky 175 470,00   175 470,00 

Zastavěná plocha 431 762,00   431 762,00 

Ostatní pozemky    68 324,00      68 324,00 

32323232    
Kulturní předměty       1 387 321,10            1 387 321,10 

Sbírkové předměty 2,00                2,00 

 
 
Analýza pohledávek k 31. 12. 2017 
 

Č.řádkuČ.řádkuČ.řádkuČ.řádku    ČleněníČleněníČleněníČlenění    AnalytickAnalytickAnalytickAnalytický účetý účetý účetý účet        KčKčKčKč    

1. Dobytné pohledávky celkem Dobytné pohledávky celkem Dobytné pohledávky celkem Dobytné pohledávky celkem     311 0100311 0100311 0100311 0100    82828282    033,32033,32033,32033,32    

2. Z toho do splatnosti celkem:  61 684,32 

3. Z toho po splatnosti celkem:  20 349,00 

4. do 30 dnů   

5. do 60 dnů   

6. do 90 dnů 311 0100 6 392,00 

7. do 1 roku 311 0100 13 957,00  

8. starší 1 roku   

9. Nedobytné pohledávky celkemNedobytné pohledávky celkemNedobytné pohledávky celkemNedobytné pohledávky celkem    311 0100311 0100311 0100311 0100        

10. z toho: v soudním řízení   

        C e l k e m C e l k e m C e l k e m C e l k e m         82828282    033,32033,32033,32033,32    

    
K rozvahovému dni organizace neeviduje nedobytnou pohledávku. 
 
V souladu se „Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 
krajem“ byl proveden odpis zjevně nevymahatelné pohledávky, která zanikla bez 
právního nástupce ve výši 58 890 Kč. V této souvislosti došlo ke zrušení vytvořené 
opravné položky (účet 194) a k přesunu z rozvahového účtu 311 do podrozvahové 
evidence (účet 905). 
 
 
Analýza závazku k 31. 12. 2017 
 

Č.řádkuČ.řádkuČ.řádkuČ.řádku    ČleněníČleněníČleněníČlenění    Analytický účet Analytický účet Analytický účet Analytický účet         KčKčKčKč    

1. Závazky celkem:Závazky celkem:Závazky celkem:Závazky celkem:    
321 0010; 321 321 0010; 321 321 0010; 321 321 0010; 321 
0011; 321 00120011; 321 00120011; 321 00120011; 321 0012    480480480480    430,29430,29430,29430,29    

 Z toho do splatnosti celkem:  480 430,29 

 Z toho po splatnosti celkem:   

2. do 30 dnů   

3. do 60 dnů    

4. do 90 dnů     

5. do 1 roku     

6. starší 1 roku   

 
Jedná se o běžné závazky z obchodního styku za měsíc prosinec 2017, ve lhůtě splatnosti. 
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Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů     
 
Závazné ukazatele 2017: 

Název ukazatele Název ukazatele Název ukazatele Název ukazatele     
Schválený rozSchválený rozSchválený rozSchválený rozpočet počet počet počet 

2017201720172017    
Upravený rozpočet Upravený rozpočet Upravený rozpočet Upravený rozpočet 

2017201720172017    
Skutečné plnění za rok Skutečné plnění za rok Skutečné plnění za rok Skutečné plnění za rok 

2017201720172017    

Limit mzdových prostředků 10 836 000 12 246 886 12 739 997 
Odvody přísp.org. na účet 
zřizovatele 1 008 000 970 728 970 728 
Průměrný přepočtený počet 
pracovníků 47,42 47,72 47,35 

 
V roce 2017 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. 
 

Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosechVyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosechVyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosechVyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech    

    
Ve srovnání s předcházejícím obdobím, došlo v roce 2016 k nárůstu tržeb o 6,15 %. 
 
Analýza účtu 602 – srovnání s minulým obdobím: 

TržbyTržbyTržbyTržby    
Skutečnost 2016 Skutečnost 2016 Skutečnost 2016 Skutečnost 2016 

(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)    
Skutečnost 2017 Skutečnost 2017 Skutečnost 2017 Skutečnost 2017 

(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)    
Změna                       Změna                       Změna                       Změna                       

(Kč)(Kč)(Kč)(Kč)    
Změna             Změna             Změna             Změna             

(%)(%)(%)(%)    

Vstupné - koncerty, 
přednášky, konference 

4 230,00              20 177,00                15 947,00          377,00     

Vstupné - Helfštýn 3 992 023,00         4 286 733,00              294 710,00             7,38     
Vstupné - přerovský 
zámek 

271 490,00            230 645,00    -           40 845,00   -      15,04     

Výukové programy - 
přerovský zámek 

152 925,00            156 535,00                  3 610,00             2,36     

Vstupné - ORNIS 28 983,00              41 720,00                12 737,00            43,95     
Výukové programy - 
ORNIS 

72 600,00              86 980,00                14 380,00            19,81     

Kovářské kurzy 88 000,00            101 000,00                13 000,00            14,77     
Archeologický výzkum 80 700,00            110 700,00                30 000,00            37,17     
Ostatní činnost 76 831,00              26 736,00    -           50 095,00    -      65,20     

CELKEM CELKEM CELKEM CELKEM                         4 767 782,00    4 767 782,00    4 767 782,00    4 767 782,00                                5 061 226,00    5 061 226,00    5 061 226,00    5 061 226,00                                    293 444,00    293 444,00    293 444,00    293 444,00                                    6,15    6,15    6,15    6,15        

 
 
Analýza účtu 648 – Zúčtování fondů: 
 
Použití rezervního fondu (účet 413 a 414) 

o K dalšímu rozvoji své činnosti – knihy, sbírkové předměty, DDHM, DDNM 
(§ 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.)      98 184,93 Kč 

o Čerpání darů        12 091,61 Kč 
o Čerpání dědictví                   44 823,00 Kč 

Celkem Celkem Celkem Celkem                                                                                                         155155155155    099,54 Kč099,54 Kč099,54 Kč099,54 Kč    
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Analýza účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti: 
Druh výnosu         Kč 
Výnosy z pojistných plnění        29 609,00 
Výnosy z náhrad škod (pokuty za překročení povolené rychlosti)    1 851,00 
Výnosy z prodeje a spotřeby darovaných zásob - Helfštýn                6 476,00 
Výnosy z likvidace neupotřebitelných darovaných zásob – Helfštýn  10 000,00 
Výnosy z prodeje a spotřeby darovaných zásob – přerovský zámek        26 227,00        
CELKEM             74747474    163,0163,0163,0163,00 0 0 0  
 
================================================================ 
Nejvýznamněji se do ostatních výnosů promítla spotřeba (propagace), likvidace a prodej 
darovaných zásob v celkové výši 43 tis. Kč. V návaznosti na dvě nastalé pojistné události 
v roce 2017, činí výnosy z jejich plnění téměř 30 tis. Kč.  
 
 

Výsledky provedených vnějších kontrol Výsledky provedených vnějších kontrol Výsledky provedených vnějších kontrol Výsledky provedených vnějších kontrol     
 
 
Výsledky vnějších kontrol: 
 
Kontrolní orgán: 
Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 
Termín zahájení kontroly: 19. 12. 2016 
Termín ukončení kontroly: 23. 1. 2017 
 
Zaměření kontroly:  
Kontrola - odstranění nedostatků z minulé kontroly, dodržování ZL a vydaných rozhodnutí 
zřizovatele, hospodaření s přidělenými finančními prostředky, hospodaření s finančními 
prostředky na mzdy ve vazbě na dodržování pracovně právních předpisů a rozhodnutí 
zřizovatele, účetnictví organizace a zavedení vnitřního kontrolního systému. 
Závěr kontroly:  
Z kontrolního závěru vyplynuly pro organizaci tři body porušení (neuveřejnění 
ve stanovené lhůtě smlouvu o dílo na profilu zadavatele, neoznamování MK ČR provedení 
inventarizace a její výsledky, nesprávný postup při vyúčtování zahraničních pracovních 
cest) a jeden bod doporučení (vedení pokladny – denní limity pokladen, kontrola 
dodržování pokladních limitů). Zjištěné nedostatky byly odstraněny. Ostatní kontrolovaná 
oblast nevykazovala nedostatky. 
 
 
Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku 
dosaženého příspěvkovou organizací dosaženého příspěvkovou organizací dosaženého příspěvkovou organizací dosaženého příspěvkovou organizací     
 

 
Rok 2017 se připojil k řadě úspěšných předchozích období. Přes četné obtíže se 
podařilo muzeu již posedmé udržet vyvážené hospodaření. Úspěch lze přičíst mimo jiné 
funkčnímu rozpočtovému systému muzea, založenému na striktním plnění schválených 
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střediskových rozpočtů. Důsledné sledování a aktualizace nastavených vnitřních 
ukazatelů, přineslo své ovoce v podobě kladných hodnot výsledného hospodaření, které 
skončilo v roce 2017 celkovým ziskem 77 678,57 Kč. Jeho úroveň ovlivnil dosažený zisk 
z doplňkové činnosti ve výši 239 152,30 Kč, jež dokázal sanovat ztrátu 161 464,73 Kč, 
vykázanou v rámci hlavní činnosti. Po odpočtu transferového podílu (76 992 Kč), který 
představuje pouze výnos z účetní operace, zůstává k posílení rezervního fondu 695,57 Kč. 
Ekonomickou situaci organizace zásadním způsobem ovlivňuje jak stránka nákladová, 
tak výnosová. V oblasti výdajů se muzeu podařilo v několika oblastech šetřit. Za důležitý 
faktor lze považovat zejména pokles nákladů za spotřebu energií a to v návaznosti 
na centrální dodávky, sjednané prostřednictvím zřizovatele. V této souvislosti je třeba 
zmínit i cenově výhodné telekomunikační služby (pevné linky, mobily).  
Vzhledem ke skutečnosti, že je muzeum dlouhodobě odkázáno na vysokou míru 
soběstačnosti, hraje nezanedbatelnou roli příjem z vlastních výkonů. V tomto směru 
se podařilo překonat loňské hodnoty. Jen hrad Helfštýn překročil plánované tržby 
ze vstupného o 1 287 tis. Kč a oproti skutečnosti minulého období zaznamenal zvýšení 
tržeb o 295 tis. Kč. Pozadu nezůstala ani ornitologická stanice ORNIS s přírůstkem příjmů 
o 27 tis. Kč. Navzdory mírnému poklesu tržeb z realizovaných aktivit přerovského zámku 
(snížení o 21 tis. Kč), přesáhly celkové skutečné výnosy z prodeje služeb očekávané 
výnosy téměř o 1 196 tis. Kč. 
Vedle výrazných vlastních zdrojů, stojí zajištění optimálního chodu organizace zejména 
na bedrech zřizovatele. V uplynulém roce přinesl zvýšené nároky na provozní rozpočet 
muzea, potažmo rozpočet Olomouckého kraje, zvláště legislativní vývoj mezd. 
Dlouhodobě podhodnocené platy zaměstnanců kultury se dočkaly uspokojivých změn. 
Dvojí úpravy platových tarifů si vyžádaly navýšení rozpočtu na provoz – mzdy o 1 321 tis. 
Kč. Současně však právní úpravu doprovázela zvýšená potřeba na dofinancování 
zákonných odvodů (34%) a tvorbu FKSP (2%). V této souvislosti vynaložil zřizovatel 
dalších 476 tis. Kč. Bez finanční účasti zřizovatele, by rozpočet muzea takovouto zátěž 
stěží unesl.  
K uskutečnění některých významných stavebních akcí rovněž napomohly účelově vázané 
prostředky zřizovatele. Předně je nutno zmínit sanaci okružní hradby na hradě Helfštýně 
či výměnu oken v objektu Horní náměstí 35, Přerov. Přiznané neinvestiční prostředky 
v celkové výši 1 166 tis. Kč, plně pokryly vynaložené náklady. Na postupné opravy 
rozsáhlých úseků narušeného hradebního zdiva hodlá muzeum navázat i v následujících 
letech.  
Zanedbatelná není ani možnost využití RF, jež soustřeďuje prostředky z dědictví paní 
Libuše Karšulínové, získané v roce 2011. Odkaz zůstavitelky výrazně napomáhá 
k financování drobných oprav v přerovském zámku, které činily ve sledovaném období 
téměř 45 tis. Kč.  
Se zapojením vlastních zdrojů fondu investic se zdařila zatím opomíjená, ale 
z logistického hlediska nezbytná investice – nákup osobního vozidla ŠKODA Octavia, 
které nahradilo opotřebované a neekonomické vozidlo ŠKODA Felicia.  
Pro zdárný chod organizace, je však nezbytné hledat další finanční zdroje a stále častěji 
oslovovat externí subjekty. K těm významným zajisté náleží Statutární město Přerov, které 
již tradičně přispívá ze svého rozpočtu na řadu muzejních aktivit – záchranná stanice pro 
trvale hendikepované živočichy při ORNIS, Zahradní slavnost, doprovodné programy 
i nové ekologicky zaměřené výukové programy, činnost Ekoporadny, výstavní projekt 
„Poklady z hůry aneb jak se žilo na Hané“ realizovaný na přerovském zámku, projekt 
„Mykokosmos“ či vydání Katalogu středověkých a raně novověkých militarií z Přerovska. 
Objem této podpory činil 337 tis. Kč. Z dalších zdrojů vzpomeňme dotaci MK ČR 
z programu „Veřejné informační služby knihoven“, získanou prostřednictvím 
Olomouckého kraje ve výši 28 tis. Kč, určenou na upgrade knihovního systému Clavius. 
Provoz záchranné stanice již opakovaně podpořil Český svaz ochránců přírody částkou 
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317 tis. Kč. Neocenitelným zdrojem se stává již pravidelný příspěvek Olomouckého kraje 
z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“, určený 
na spolufinancování klíčové akce mezinárodního významu „Hefaiston 2017“ ve výši 
130 tis. Kč.  
V průběhu hodnoceného období byla zahájena realizace náročných a rozsáhlých 
stavebních investic spadajících do gesce Olomouckého kraje – „Rekonstrukce budovy 
na Nábřeží Dr. Beneše 21, Přerov“ a „Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě 
Helfštýně“, V návaznosti na poslední jmenovanou stavbu, vyvstává otázka, do jaké míry 
bude muzeum schopno naplnit výrazný podíl soběstačnosti. Budoucí pozitivum, se 
v současných ztížených podmínkách realizačního období, velmi pravděpodobně projeví 
nepříznivě v příjmech muzea.     
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12 Oddělení ředitelství12 Oddělení ředitelství12 Oddělení ředitelství12 Oddělení ředitelství    
 
Asistentka ředitele se kromě administrativních úkolů věnovala digitalizaci terénních 
archeologických plánů, kresebné dokumentaci archeologických nálezů a tvorbě 
dokumentárních snímků z akcí pořádaných muzeem. 
K důležitým úkolům ředitele plněným v součinnosti se zřizovatelem patřilo zahájení realizace 
dvou rozsáhlých investičních akcí - rekonstrukce budovy na Nábřeží Dr. Beneše 21 pro účely 
hlavního depozitáře muzea (zahájena v květnu 2017) a záchrana a zpřístupnění paláce na hradě 
Helfštýně (zahájena v září 2017). Ředitel se pravidelně účastnil kontrolních dnů obou staveb.       
V druhé půli roku 2017 koordinoval také intenzivní přípravu další žádosti o dotaci  
z Integrovaného Regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy č. 76 – muzea na 
rekonstrukci a přístavbu budovy ornitologické stanice – ORNIS, jejíž budoucí realizace by měla 
být dalším krokem zlepšování technickohospodářského vybavení muzea.  
Průběžně byly plněny úkoly podle zadání věcně příslušného odboru OŠSK KÚOK a také úkoly 
vyplývající z interního dlouhodobého harmonogramu úkolů Muzea Komenského v Přerově.   
Roční plán vzdělávání ředitele byl plněn v požadovaném rozsahu a v předepsaných oblastech 
odborného a jazykového vzdělávání i obecných manažerských předpokladů. Ředitel se mj. 
zúčastnil seminářů: Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska Asociací 
muzeí a galerií ČR konaný 26. – 27. 9. 2017 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti; seminář 
Torzální architektura. Technologie konzervování, památková obnova pořádaný Společností pro 
technologie ochrany památek – STOP ve spolupráci s NPÚ dne 30. 11. 2017 v Městské knihovně 
v Praze. V rámci členství v Asociaci muzeí a galerií ČR se ředitel zúčastnil jednání Krajské sekce 
Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Šumperku 31. 1. 2017 a Komise pro muzejní 
management v Moravském zemském muzeu v Brně dne 22. 11. 2017. Jazykový kurz angličtiny pro 
pokročilé navštěvoval v průběhu ledna až června 2017. 
V rámci mezinárodní spolupráce byl ředitel zapojen (spolu s Bc. Laurem) do projektu European 
Iron Academy na léta 2015-2017, který spočívá v zpracovávání podkladů z oblasti uměleckého 
kovářství pro ECVET (Evropský systém pro zvýšení mobility v odborném vzdělávání), 
financovaného z programu Erasmus+, a z pozice partnera se věnoval administrativě projektu 
a účastnil se plánovaných mezinárodních pracovních schůzek. Podílel se na organizačním 
zajištění mezinárodní schůzky konané v Přerově 26. - 28. 6. 2017.  
V rámci správy podsbírky Chronometrie lze zmínit cennou akvizici věžního hodinového stroje 
z Městského domu v Přerově (jako dar Statutárního města Přerov) a příprava jeho prezentace 
na chodbě 2. patra zámku v Přerově. V oblasti odborné činnosti ředitel ve spolupráci 
s Technickým muzeem v Brně redigoval a připravil k vydání 32. ročník Zpravodaje Společnosti 
přátel starožitných hodin. V časopise Watch IT! publikoval dva články: Olomoucký orloj 
a Interiérové orloje na Moravě. Pro Český spolek horologický scházející se v Národním 
technickém muzeu v Praze přednesl 3. 2. 2017 příspěvek Hodiny a atributy času zobrazované ve 
výtvarném umění.  

 
Členství v organizacích: 
Člen Komise regionální historie Moravy a Slezska při Asociaci muzeí a galerií ČR 
Člen Komise pro muzejní management při Asociaci muzeí a galerií ČR 
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 Českého spolku horologického 
 
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 služeb13 Další informace. Standardy veřejných služeb13 Další informace. Standardy veřejných služeb13 Další informace. Standardy veřejných služeb    
    
Zájmová sdružení u muzeaZájmová sdružení u muzeaZájmová sdružení u muzeaZájmová sdružení u muzea    
Hrad Helfštýn, z.s. 
 

Partneři a spolupracovníciPartneři a spolupracovníciPartneři a spolupracovníciPartneři a spolupracovníci    
Město Lipník nad Bečvou 
Statutární město Přerov 
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické 
Folklórní soubor Haná Přerov 
Cukrle, občanské sdružení, Přerov 
Mykologický klub Přerov  
Československá obec legionářská 
 

Spolupráce sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    jinými organizacemi a subjektyjinými organizacemi a subjektyjinými organizacemi a subjektyjinými organizacemi a subjekty 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     
Archeologické centrum Olomouc   
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno,  
Česká společnost ornitologická  
Česká zemědělská univerzita v Praze  
Česká společnost pro ochranu netopýrů 
Českomoravský štěrk – Heidelberg 
Český svaz ochránců přírody - Via Hulín  
Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Přerov 
Českobratrská církev evangelická, farní sbor v Přerově 
Gymnázium Jakuba Škody v Přerově  
Klub kultury Napajedla 
Klub seniorů Henčlov 
Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze  
Lesy ČR, s.p. 
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Vlastivědné muzeum Kyjov)  
Město Kravaře 
Město Odry 
Město Tovačov 
Městská knihovna Přerov 
Městská kulturní zařízení Hranice 
Městské kulturní středisko Kojetín 
Městys Dřevohostice 
Městys Tištín 
Ministerstvo životního prostředí ČR  
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích 
Muzeum a galerie v Prostějově 
Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem 
Muzeum hlavního města Prahy 
Muzeum Kroměřížska Kroměříž 
Muzeum Novojičínska Nový Jičín 
Muzeum regionu Valašsko  
Muzeum Těšínska Český Těšín 
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Muzeum umění Olomouc  
Muzeum Vyškovska ve Vyškově 
Národní galerie v Praze 
Národní muzeum v Praze 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha 
Národní ústav lidové kultury Strážnice 
Obec Hlinsko 
Ornitologická stanice PAN, Gdańsk, Polsko  
Police ČR, územní odbor v Přerově 
Slezská tvorba Opava 
Slezské zemské muzeum Opava 
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov  
Šmíra Print Ostrava 
Štětínská univerzita, Polsko. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra zoologie a Ornitologická laboratoř PřF  
Univerzita Palackého v Olomouci, PdF 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Ústav biologie obratlovců AV ČR  
Vědecká knihovna v Olomouci 
Vlastivědné muzeum v Olomouci  
Základní škola a mateřská škola Kateřinice 
Západočeské muzeum v Plzni 

 
Spolupráce sSpolupráce sSpolupráce sSpolupráce s    médiimédiimédiimédii        
Tisk lokální: Přerovské listy, Přerovský a Hranický deník (s páteční přílohou Nové Přerovsko), 
Měsíčník Olomouckého kraje, Olomoucký deník, Olomoucký večerník, Lipenské listy, Týdeník 
5plus2 
Tisk celostátní: Mladá fronta Dnes, Deník Právo, Lidové noviny, Novinky.cz 
Periodika: HEPHAISTOS, KROK – kulturní revue Olomouckého kraje, Kovárenství, Střední Morava 
– vlastivědná revue, TIM, Věstník Společenstva kovářů, aj. 
Televize lokální: NEJ TV Přerov, R1 Morava Olomouc, Přerovská internetová televize 
Televize celostátní: Česká televize, TV Nova, TV Prima 
Rozhlas lokální: Český rozhlas Olomouc, Rádio Čas, Rádio Haná 

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

Út - Pá  8.00 – 17.00 
So - Ne 9.00 – 17.00 

Helfštýn:   březen, listopad duben, září, říjen květen - srpen 
So - Ne 9.00 – 16.00 Út - Ne 9.00 – 17.00 Út - Ne 9.00 – 18.00 

ORNIS:   listopad – březen duben - říjen 
      Po - Pá  8.00 –16.00 Po - Pá  8.00 –16.00 

   So - Ne 9.00 – 17.00 
Muzeum uzavřeno: 1. 1., 24. – 26. 12., 31. 12. 
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Zveřejnění programů a publikacíZveřejnění programů a publikacíZveřejnění programů a publikacíZveřejnění 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. 
    

ZveZveZveZveřřřřejnění cen vstupného a slevejnění cen vstupného a slevejnění cen vstupného a slevejnění 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 Přehled volných vstupů Přehled volných vstupů Přehled volných vstupů     
Volné vstupy 201Volné vstupy 201Volné vstupy 201Volné vstupy 2017777        zámekzámekzámekzámek    PřerovPřerovPřerovPřerov    HelfštýnHelfštýnHelfštýnHelfštýn    ORNISORNISORNISORNIS    

18. 4. Mezinárodní den památek zdarma zdarma zdarma 

18. 5. Mezinárodní den muzeí zdarma zdarma zdarma 

10. 9. Den evropského kulturního dědictví zdarma zdarma zdarma 

 
SlevySlevySlevySlevy    
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 znemožOdstraňování bariér znemožOdstraňování bariér znemožOdstraňování bariér znemožňňňňujících užívání služeb osobujících užívání služeb osobujících užívání služeb osobujících užívání služeb osobám sám sám sám s    omezenou schopností omezenou schopností omezenou schopností omezenou schopností 
pohybu a orientacepohybu a orientacepohybu a orientacepohybu 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 zprávyZveřejnění výroční zprávyZveřejnění výroční zprávyZveřejnění výroční zprávy    
Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách www.prerovmuzeum.cz. V elektronické 
formě byla předána zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací zřizovaných 
Olomouckým krajem. Uložena k nahlédnutí je na ředitelství Muzea Komenského v Přerově, Horní 
nám. 7, Přerov.      



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2017 
Redakce: Radim Himmler, Romana Nitková, Petra Holcová 
Podklady za jednotlivá oddělení zpracovali: Radim Himmler, Alena Chodilová, Josef Chytil, Jan Lauro, 
Lubor Maloň, Romana Nitková, Zdeněk Zajíček 
Grafická úprava: Lucie Mazáčová, Romana Nitková 
Sazba: Petra Holcová 
Použité fotografie: fotoarchiv MKP, Jitka Hanáková, Iveta Juchelková 
Datum vydání: březen 2018 
© Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace 


