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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
NA ROK 2018
V roce 2018 podstoupí hlavní budova muzea rozsáhlou rekonstrukci střechy, která
bude velmi logisticky náročná, a doposud není jasné, v jak vysoké míře ovlivní návštěvnost
muzea, které může být po určité období i zavřené.
V roce 2018 rovněž zrušíme stálou expozici Univerzity Palackého, která bude
nahrazena novým výstavním projektem.
I přes předpoklad poklesu návštěvnosti na zámku a v parku v Čechách pod Kosířem
v roce 2017 se nám podařilo udržet návštěvnost na stejné úrovni, ale vzhledem k rekonstrukci
střechy počítáme s mírným poklesem návštěvnosti v dalším roce i zde.
Péče o sbírky VMO je nadále poznamenaná nevyhovujícími podmínkami depozitářů.
Jako nereálné se jeví dokončení předepsané inventury u sbírky archeologie a zároveň je u
některých sbírek velmi komplikovaná badatelská činnost.
Stěžejním výstavním projektem bude v následujícím roce výstava Český
kinematograf. Tento projekt budeme realizovat ve spolupráci s Národním technickým
muzeem a v září přepokládáme otevření výstavy k 100. výročí založení Československé
republiky.
V roce 2018 budeme využívat dotační programy ve spolupráci s městem Olomouc,
Ministerstvem kultury a dalšími institucemi, což bude znamenat poměrně velké pracovní
vytížení pracovníků muzea, a především chceme zahájit projekt digitalizace, který bude
znamenat značné personální vytížení.
Z investičních projektů zůstává nadále stěžejním dokončení dalších etap rekonstrukce
zámku v ČPK a Zemědělského muzea v ABL a rovněž příprava revitalizace rybníků
v zámeckém parku v ČPK.
V součinnosti s Olomouckým krajem bychom rádi prosadili odkup Vojenského
archivu pro potřeby našich depozitářů, které jsou z části nevyhovující.
Stěžejním úkolem pro VMO zůstává i nadále péče o sbírkové předměty, kterých má
VMO více než 2 miliony ks, odborná činnost, kdy nám značně narůstá počet zápůjček a počet
badatelských úkonů, a spolupráce se školami, tedy především edukační činnost. Velkým
problémem je i marketingová a propagační činnost, kde se jeví nutnost přijmout pro tuto
oblast jednoho pracovníka pro zámek v ČPK.

Břetislav Holásek
ředitel VMO
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Hlavní aktivity muzea pro rok 2018:
-

dokončení rekonstrukce další etapy na zámku v ČPK, včetně nového vstupu do
parku
odborná sbírková činnost a restaurátorská činnost
výstavní činnost
edukační a kulturně-výchovná činnost
pokračování v rekonstrukci a budování Zemědělského muzea v ABL
oprava krovů a parkánu na hlavní budově VMO
péče o zámecký park v ČPK a park v ABL
zbudování zámecké kavárny v ČPK
digitalizace sbírek VMO

Péče o stálé expozice v kraji
Nadále se budeme podílet na budování a odborném dohledu nově otevřených expozic ze
sbírek VMO:
- Šternberk
- expozice města v augustiniánském klášteře
- Expozice času
- Uničov – expozice města
- Drahanovice – Černá věž
- Olomouc – expozice orloje na Radnici města

Základní problémy k řešení po roce 2018:
-

konečná náhrada depozitáře v Chudobíně a budově VMO v Olomouci
stálý podstav kurátorů jednotlivých sbírek
rekonstrukce a další provoz zámku ČPK, včetně personálního obsazení a
potřebných finančních nákladů na provoz a dokončení rekonstrukce
zajistit prostředky na nákup sbírkových předmětů
zaměření na propagaci a marketing a podporu návštěvnosti muzea
péče o oba parky - ČPK a ABL
připravení otevření Zemědělského muzea v ABL
zahájení digitalizace sbírkových předmětů
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NÁVRH HLAVNÍHO PLÁNU INVESTIC NA ROK 2018

1.

Arboretum Bílá Lhota - zázemí a Zemědělská expozice - další etapa

2.

Didaktická expozice Příroda OK

3.

Galerie osobností Olomouckého kraje – rozšíření

4.

Rekonstrukce krovů na budově VMO a Oprava římsy parkánu

5.

Parkovací závora s automatem na parkoviště zámku v ČPK

6.

Nová vstupní brána na zámku v ČPK – dokončení

7.

Rekonstrukce střechy na zámku v ČPK

8.

Zbudování dětského hřiště v areálu ABL

9.

Úprava chodeb (olištování) v budově VMO

10. Dětské safari na zámku v ČPK
11. Vybavení restaurátorských dílen
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HISTORICKÉHO ÚSTAVU VMO

–
–
–

–
–
–
–

Činnost v rámci společenskovědní části sbírky
Pokračování v práci na novém ukládání sbírkových předmětů a celkové inventarizaci
jednotlivých podsbírek v depozitární budově VMO (Denisova 30). Jedná se zejména o
podsbírky (Archeologie, Etnografie, Numismatika, Historický archiv).
Provádění oprav a doplňování Centrální evidence sbírek MK ČR a muzejní evidence I.
i II. stupně.
Doplnění sbírkového fondu v rámci činnosti Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost.
Externí restaurování sbírkových předmětů
Obraz J. I. Sadlera, Předání klíčů sv. Petrovi.
Restaurování šlechtických šatů a doplňků z podsbírky Etnografie (3 ks)
Restaurování lidového nábytku z podsbírky Etnografie (2 ks)
Pokračování v základním ošetření a ozařování nábytku z podsbírky Úmělecký průmysl
a Etnografie

–
–

Publikační činnost
Odborní pracovníci HÚ budou v souladu s vnitřními výzkumnými úkoly připravovat a
publikovat texty pro odborná periodika i populárně naučná média
Vydání čísla 316 Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci
Vydání supplementa Zpráv 316 – Problematika sanační konzervace-restaurování

–
–
–

Dlouhodobé výstavní projekty
Otevření expozice Herbarium
Pokračování projektu expozice Zemědělského muzea
Expozice Medlov (výběr předmětů, konzervátorské ošetření)

–
–
–
–
–
–
–

Krátkodobé výstavní akce
Julius Pelikán
Jízda králů na Hané
Od Zborova k republice
Jiří Halda - betlémy a jejich tvorba
Meopta Přerov
Český kinematograf
Vojtěch Preissig životem pro vlast

–

–
–

Spolupráce s Univerzitou Palackého a dalšími vědeckými pracovišti
Garantování výuky formou exkurzí a seminářů (Katedra dějin umění, Katedra historie).
spolupráce Archaiou Brno o.p.s a Technickým vzdělávacím institutem Iónských ostrovů
na Zakynthosu - odborná praxe studentů v rámci programu Erasmus 2017–2018
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–
–

-

Centrum pro tradiční lidovou kulturu
činnost centra bude zahrnovat terénní výzkum jevů tradiční lidové kultury a prezentaci
dosažených výsledků na odborných seminářích a konferencích v souladu s platnou
metodikou MK ČR.
terénní výzkum nemateriálních kulturních statků na Olomoucku.
Pracoviště fotoarchivu VMO
Balení negativů do odkyselených obálek a boxů, ukládání do kartoték, revize stavu.
Třídění fotodokumentace v digitálním archivu, doplňování metadat k jednotlivým
snímkům, zápis snímků do programu Demus, průběžné doplňování nových přírůstků.
Terénní fotodokumentace stavebního vývoje a proměn Olomouce a dle možností rovněž
jednotlivých obcí olomouckého kraje - ve spolupráci s fotografem VMO.
Systematické skenování negativů, doplnění metadat, zápis snímků do programu Demus a
zařazení snímků do digitálního archivu.
Přednášky
Vykonávání přednáškové činnosti pro Univerzitu 3. věku a VSMO

–

-

-

Vzdělávání (konference, semináře)
Komise regionální historie Moravy a Slezska (PhDr. Podolský, Mgr. Zdražil, Mgr.
Urban, Mgr. Sovková)
Mezinárodní numismatická konference, Bystřica Klodská, Polsko (PhDr. Hradil)
Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2017 (Mgr. Hlubek)
49. ročník mezinárodní konference archeologie středověku (Mgr. Hlubek)
AMG etnografická komise Strážnice / Plzeňsko (Mgr. Hrbáčková)
Seminář NPÚ (Mgr. Hrbáčková)
Seminář pracovníků knihoven (Novotná)
Sanační konzervace v muzeích (Stecker, Janusová, Wlczková)
Digitalizace a nová média (Jakůbková, Čížková)
Interní úkoly jednotlivých pracovníků HÚ VMO (2016)
Českoslovenští legionáři v kontextu sbírky novodobých dějin VMO (PhDr. Podolský)
Rakouské vojenské palné zbraně ve sbírce militaria VMO (PhDr. Podolský)
Příprava edice dopisů Františka Josefa hraběte Silva-Tarouca (Mgr. Šrek)
Zpracování souboru středověkých až raně novověkých komorových kachlů
z Litovle (Mgr. Hlubek)
Dějiny města Šternberka – Archeologie středověku (Mgr. Hlubek)
Staré mapy, atlasy a glóby v podsbírce Kartografie Vlastivědného muzea v Olomouci
(Mgr. Urban)
Zpracování bibliografie časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (Mgr. Urban)
Poklad mincí z Horních Rápotic ze 17. století a jeho vyhodnocení (PhDr. Hradil)
Antická a středověká sbírka mincí VMO – katalogizace, systematizace (PhDr. Hradil)
Historické pohlednice Olomouce (Mgr. Jakůbková)
Olomoucký fotograf Eduard Bubeník (Mgr. Jakůbková)
Pokračování ve výzkumu obsahu škapulířů v muzeích ČR (Mgr. Hrbáčková, Mgr.
Janusová)
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ÚSTAVU VMO
PRIORITY
- příprava a realizace části didaktické expozice Příroda ČR na chodbě ve 2. patře VMO
- redakční příprava vydání přírodovědné řady Zpráv VMO č. 315 (2018) / Mgr. V.
Dvořák
- Organizace a pořádání semináře geologů muzeí ČR a SR (AMG) / RNDr. T.
Lehotský, Ph.D. + Ing. Z. Bažant + Ing. P. Novotný
- koordinace celorepublikového mapování výskytu ohroženého plcha velkého / Mgr. P.
Adamík, Ph.D.
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK
- Regionální výzkum Bryophyta, Lichenes, Fungi / Mgr. V. Dvořák
- vytvoření nové databáze pro BSOD / Mgr. V. Hlinická
- dovybavení herbáře a badatelny pro vhodné podmínky k badatelským činnostem
- spolupráce s PřF UP se zapojením studentů VŠ do činnosti muzea (odborné praxe,
bakalářské a diplomové práce)
- spolupráce s VSMO
- spolupráce s institucemi přírodovědného zaměření: Správy CHKO, ČBS,
přírodovědecké fakulty v ČR a SR
PÉČE O SBÍRKY
- externí desinsekce sbírek (plynování)
- profylaxe fondů entomologie a zoologie paradichlorbenzenem, nové krabice pro
ukládání sbírkových předmětů pomocí HCH
- doplňování sbírkových fondů PÚ: terénní práce a sběry; nákupy
- 10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
- zápis do CES dle zákona
- reorganizace podsbírky geologie krasu, zhotovení fotodokumentace předmětů /Ing. Z.
Bažant
- zhotovení fotodokumentace podsbírky všeobecné geologie /Ing. Z. Bažant
- postupné převedení hromadné evidence podsbírek Bryophyta a Lichenes na kusovou
evidenci / Mgr. V. Dvořák
- pokračování zpracovávání rozsáhlé entomologické sbírky Ing. Paláska do sbírkových
fondů VMO / Mgr. M. Krist, Ph.D.
- pokračování tvorby nově vznikající sbírky Heteroptera + zápis do DEMUSu / Mgr. M.
Krist, Ph.D.
- fotografování sbírkových předmětů paleontologické a entomologické podsbírky /
RNDr. T. Lehotský, Ph.D., Mgr. M. Krist, Ph.D.
- zpracování dílčí části sbírky V. Langa / RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
- pokračování na reorganizaci paleontologické podsbírky a vytvoření lokační knihy /
RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
- postupné odstraňování nedostatků ve fondech způsobených v dřívějších obdobích –
všechny podsbírky
- chov kožojedů pro doplnění osteologické sbírky obratlovců – zoologie
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
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-

-

základní výzkum přírodních poměrů Olomouckého kraje
sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK
kompletace vědeckých poznatků na přírodovědných objektech OK v oborech PÚ
postupné odborné zpracovávání materiálů ve sbírkových fondech
spolupráce s ČBS, AOPK ČR a ČSOP, s přírodovědec. fakultami – UP, MU i JU
projekt GAČR (13-06451S, spoluřešitelé – pracoviště entomologie a zoologie):
Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – výzkum kokcidií u plchů v Nízkém
Jeseníku / Mgr. P. Adamík, Ph.D.
pilotní monitoring výskytu myšivky horské v Jeseníkách / Mgr. P. Adamík, Ph.D.
studium migrace slavíka obecného a tmavého, ťuhýka menšího a pěnice vlašské / Mgr.
P. Adamík, Ph.D.
průzkum vodních rostlin v OK / Mgr. V. Hlinická
regionální faunistický výzkum Heteroptera / Mgr. M. Krist, Ph.D.
Mateřské efekty a pohlavní výběr u rodu Ficedula / Mgr. M. Krist, Ph.D.
Určování paternity a genů zodpovědných za roční cykly u lejska bělokrkého / Mgr. M.
Krist, Ph.D. ve spolupráci s PřF UK (Laboratoř pro výzkum biodiverzity)
paleontologie a fosilní stopy Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku / RNDr. T.
Lehotský, Ph.D.
fosilní gastropodi myslejovického souvrství / RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
dokumentace paleontologických lokalit v terénu – především souvisejících se sbírkou
Veleslava Langa / RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
výzkum spodnokarbonských fosilií moravického souvrství Nízkého Jeseníku / RNDr.
T. Lehotský, Ph.D.
systematické zpracování jurských mlžů ze Štramberka uložených ve sbírce VMO /
RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
paleontologické lokality mořského miocénu na Moravě / RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
terénní výzkum a systematická analýza fosilních stop karpatského flyše v sz. části
Hostýnských vrchů a masivu Kobylské / RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
průzkum důlních děl v Olomouckém kraji / Ing. P. Novotný
revize stavu mineralogických lokalit v Olomouckém kraji / Ing. P. Novotný
vyhledávání a dokumentace reliktů historických důlních děl v hřebenové části Hrubého
Jeseníku; spolupráce se Správou CHKO Jeseníky / Ing. P. Novotný
revize karbonátických hornin v prostoru Velké kotliny (Hrubý Jeseník Jeseníky)
z hlediska jejich významu pro botaniku / Ing. P. Novotný
spolupráce s VŠCHT a UP na řešení mezioborového grantu NAKI II DG16P02B030
(2016–2019): České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence,
průzkumy a restaurování / Mgr. V. Dvořák
Bryofloristika – vyhledávání významných mikrolokalit typických pro vybrané zástupce
nižších rostlin se statutem ohrožení / Mgr. V. Dvořák
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – výzkum kokcidií u plchů v Nízkém
Jeseníku / Mgr. P. Adamík, Ph.D.
Banka semen ohrožených druhů – testování klíčivosti semen

ZAHRANIČNÍ VĚCDECKO – VÝZKUMNÁ ČINNOST
- pracoviště entomologie:
o Department of Animal & Plant Sciences, University of Sheffield, UK: Studium
mezipopulační genetické variability sýkory koňadry
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-

-

o Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology,
Norsko: Studium populační dynamiky dutinových pěvců
pracoviště paleontologie:
o spolupráce s Opolskou univerzitou (Opole) na studiu mamutí fauny, prof. Dr.
hab. Adam Bodzioch
pracoviště zoologie:
o spolupráce na výzkumu migrace pěvců pomoci geolokátorů, Schweizerische
Vogelwarte Sempach, Švýcarsko
o spolupráce na výzkumu ptačí malárie, Bulharská akademie věd Sofie,
Bulharsko

PREZENTACE A PUBLIKACE
- odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti pracovišť PÚ
- impaktovaný článek v časopise Preslia, recenzované články floristické povahy, podíl na
přípravě nového Klíče ke květeně ČR (Academia Praha) / Mgr. V. Dvořák
- impaktovaný článek pro zahraniční časopis / Mgr. M. Krist, Ph.D.
- Sborník a exkurzní průvodce k semináři geologů muzeí ČR a SR / geologická
pracoviště PÚ VMO
- prezentace činnosti BSOD
EDIČNÍ ČINNOST
- Mgr. P. Adamík, Ph.D.:
o redakční rada časopis Sylvia – Česká společnost ornitologická
o Česká společnost ornitologická – časopis Sylvia, člen redakční rady
o redakční rada časopisu Kroužkovatel (Národní muzeum)
- RNDr. T. Lehotský, Ph.D:
o redakční rada časopisu Studie Muzea Prostějovska
o Klub příznivců Moravského divadla v Olomouci (člen výboru)
- Ing. P. Novotný:
o redakční rada přírodovědné řady Zpráv VMO
o redakční rada časopisu Minerál, České Budějovice
- Mgr. V. Dvořák: odpovědný redaktor přírodovědné řady Zpráv VMO
KONFERENCE A SEMINÁŘE
- konference Zoologické dny 2018, Česká zemědělská univerzita, Praha / Mgr. P.
Adamík, Ph.D., Mgr. M. Krist, Ph.D.
- Kroužkovací aktiv Národního muzea Praha / Mgr. P. Adamík, Ph.D.
- determinační kurzy mechorostů / Mgr. V. Dvořák
- jarní a podzimní bryo-lichenologické dny / Mgr. V. Dvořák
- Hydrobotanický seminář/ Mgr. V. Hlinická
- konference Moravskoslezské paleozoikum 2018 Brno / RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
- organizace a účast na semináři geologů muzeí ČR a SR / RNDr. T. Lehotský, Ph.D. +
Ing. Z. Bažant + Ing. P. Novotný
- setkání muzejních botaniků (AMG)
- floristické kurzy (pořádané ČSOP, ČBS)
- sběrová expedice (Výzkumný ústav pícninářský, Výzkumný ústav rostlinné výroby)
- oborové semináře pořádané AMG, AOPK, ČBS, ČSOP apod.
- Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti
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EXPOZICE A VÝSTAVY
- postupné vybudování didaktické přírodovědné expozice
- spolupráce s HÚ na přípravě expozice Barokní herbárium
- výstava: Na čem (se) smaží Indonésie / Mgr. V. Hlinická
- výstava: Mykokosmos / Mgr. V. Dvořák
- instalace výstavy Sopky v geologické historii Moravy a Slezska v Třebíči / RNDr.
T. Lehotský, Ph.D.
- příprava nové výstavy Listy z kamenného herbáře / RNDr. T. Lehotský, Ph.D.
- práce na libretu a scénáři výstavy Hrady a zámky Olomouckého kraje (Z čeho jsou
a na čem stojí) / mezioborová PÚ + HÚ
DÍLNY A EXKURZE VLASTNÍ
- podíl na Středoškolské odborné činnosti / Mgr. V. Dvořák
- Muzejní noc – odborné komentované prohlídky
- exkurze pro seminář geologů muzeí ČR a SR / RNDr. T. Lehotský, Ph.D. + Ing. Z.
Bažant + Ing. P. Novotný
- vedení exkurze s geologickou tématikou pro veřejnost – jaro a podzim 2018 / RNDr.
T. Lehotský, Ph.D.
- organizace a supervize krajského kola Geologické olympiády / RNDr. T. Lehotský,
Ph.D.
MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
- konzultační činnost při přípravě přírodovědných aktivit
- Lektorování edukačního programu Tajemství muzejního herbáře / Mgr. V. Dvořák
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- determinační semináře pořádané AMG, ČBS a AOPK
- průběžné vzdělávaní v determinaci ptačích malárií s odborníky z Institute of
Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences / Mgr. P.
Adamík, Ph.D.
- Průběžné vzdělávaní v programovacím jazyku R pro statistickou analýzu dat / Mgr. P.
Adamík, Ph.D.
- Kurz praktické analýzy dat v prostředí jazyka R / Mgr. M. Krist, Ph.D.
- Školení elektronové mikroskopie v Národním muzeu v Praze / RNDr. T. Lehotský,
Ph.D.
- Kurz Muzejní propedeutiky / Ing. Z. Bažant

10

Čechy pod Kosířem - hlavní úkoly:
Zámek Čechy pod Kosíře si od svého otevření v dubnu 2016 vybudoval pozici jedné
z nejnavštěvovanějších památek Olomouckého kraje. Díky tomu jsou však na něj kladeny čím
dál větší požadavky – zvyšování kapacit a nové akce pro návštěvníky na straně jedné, ochrana
inventáře areálu a provozní možnosti na straně druhé.
Rekonstrukční práce
V roce 2017 se započalo s rekonstrukcí střech na budově zámku, která bude pokračovat po
celý rok 2018. Bude zapotřebí rekonstrukci sladit s návštěvnickým provozem zámku, který
z důvodu stavby zřejmě utrpí na atraktivitě.
Pro příští rok počítáme s otevřením nového vstupu do zámeckého areálu výrazně usnadňující
přístup návštěvníků k zámku od nově zbudovaného obecního parkoviště. Uvažuje se o
zpoplatnění zámeckého parkoviště za oranžérií.
Provoz zámeckého parku
Na přelomu let 2017 a 2018 je připravován projekt na revitalizaci rybníků a části toku
Českého rybníku. Teoretická možnost zahájení prací na podzim roku 2018.
V létě 2017 proběhla akce „Ořez suchých stromů v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“, na
kterou navazuje snaha o permanentní údržbu dřevin v zámeckém parku, aby pro příště
nedošlo k opětovnému havarijnímu stavu.
Prohlídkové trasy a edukace
Vzhledem k faktu, že velká část inventáře zámeckých expozic je zapůjčená od množství
institucí i fyzických osob, bude v roce 2018 zapotřebí vyjednat prodloužení zápůjční doby.
Jedná se o zápůjčky z Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně a Národního
památkového ústavu.
Z důvodu rekonstrukce zámecké střechy a vybudování lešení po celém obvodu budovy
zámku, bude zapotřebí zvýšit bezpečnostní opatření preventivně zabraňující možné krádeži
vystavených děl. Z toho důvodu dojde k jednání s firmou zajišťující fyzickou ostrahu zámku.
V roce 2017 byly do nabídky zámku veřejnosti zahrnuty i nové edukační programy. Pro
následující rok se připravují drobné změny zatraktivňující programy pro mládež.
Akce
Za uplynulé dva roky, kdy je zámek otevřený veřejnosti, byla prokázána úspěšnost většiny
akcí, které se v zámeckém areálu konají již dlouhodobě, ale i těch, jejichž tradice byla
založena teprve v letech 2016 a 2017. Na tyto úspěšné akce chceme navázat a nabídku dále
rozšířit o akce nové s vysokým potenciálem atraktivnosti pro veřejnost – jedná se např. o
zámecký ples ve stylu první republiky, který zámek hodlá uspořádat na tzv. Hradozámeckou
noc, 25. srpna 2018.
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Propagace
Zámecký areál je soustavně cíleně propagován v médiích regionálního i celostátního rázu,
v čemž se bude plně pokračovat. Na přelomu let 2017 a 2018 se bude realizovat propagační
kampaň zaměřená na cestovní kanceláře z Polska, Slovenska a Rakouska, kterým návštěvu
zámeckého areálu nabízíme jako možnost obohacení návštěvy Olomouckého kraje.
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Arboretum Bílá Lhota - hlavní úkoly
Každoroční péče a údržba
oprava a údržba zahradnické techniky
údržba objektů a zařízení s nimi souvisejících
kácení povolených dřevin
likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
pořez dřeva na topení
hrabání, sběr a odvoz listí
výsevy a přepichování, dopěstování a prodej vybraných letniček
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
výsadby a doplňování keřů a stromů
péče o návštěvníky a svatebčany
čištění vody v rybníku- vybírání listí – mechanicky
množení a péče o vodní rostliny v rybníku
ořezy suchých větví – celoročně
úklid větví – štěpkování -průběžně
péče o komposty (shrnování, přehazování, odplevelování)
péče o trávníky (vertikutace, přísevy, hnojení)
řez živých plotů a tvarovaných dřevin
rozvoz a úklid mobilní zeleně v parku
množení stávajících trvalek a dřevin k novým výsadbám
údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům,
navezení štěrku, osekání cest)
sečení a odvoz trávy – celoročně
zálivka, pletí, hnojení a jiná péče o letničky, trvalky a mobilní zeleň
nátěr mobiliáře (lakování laviček, nátěr cedulek, nových šachů)

-

Práce plánované navíc nad rámec každoroční údržby
opravy ohradních zdí
pokračování v rekonstrukci objektu ZM
dokončení opravy betonového mostku, výroba ozdobných váz
nátěr plechového nápisu
výroba či oprava poškozených či vybledlých jmenovek k trvalkám a dřevinám
navezení přesetého kompostu do parku – navrácení organické hmoty
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Příprava a realizace akcí pro návštěvníky ABL
každoroční akce „ Velikonoce v arboretu“
koncert v arboretu (ve spolupráci s obcí Bílá Lhota)
svatební obřady
odpoledne s vojenskou hudbou
programy pro děti
víkend otevřených zahrad
dílničky pro školy
výstava plodů podzimu a hub (mykologická poradna)
výstava fotografií p. Pokorného ve vstupní hale ABL.
advent v Bílé Lhotě – nasvícené arboretum (akce pořádaná spolu s obcí Bílá
Lhota)
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ÚTVARU VNĚJŠÍCH VZTAHŮ VMO
‒ realizace krátkodobých výstav dle plánu na rok 2018 (výtvarné řešení a architektonické
řešení, PR a reklamní kampaň s důrazem na stěžejní výstavy roku Meopta Přerov, Český
kinematograf)
‒ komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a
hromadným sdělovacím prostředkům, rozvoj aktivit na sociálních sítích - FCB, Instagramu aj.
‒ zajišťování kulturního programu vernisáží a reprezentačních akcí muzea
‒ poskytování poradenského servisu z oblasti PR odborným pracovníkům
‒ příprava propagačních tiskovin VMO, sledování nových trendů v prezentační oblasti
‒ údržba stálých expozic
− zhotovování fotodokumentace dle potřeb odborných pracovníků a útvaru vnějších vztahů
‒ rozšíření Mendelova sálu o část bývalé expozice Olomoucká univerzita, dovybavení
prostor závěsným systémem
‒ spolupráce se školami – zaměřená na žáky a studenty MŠ, ZŠ, SŠ (samoobslužné a
lektorované edukační programy dle RVP, doprovodné edukační programy (soutěže,
workshopy, výtvarné dílny, konzultace interaktivních prvků) dle aktuální nabídky výstav
VMO, rozšíření nabídky edukačních programů o Galerii osobností Olomouckého kraje
‒ spolupráce s VŠ školami – pokračování v započatém zapojení edukačního oddělení do
výuky studentů na VŠ – zejména studentů PdF / obor muzejní pedagogika (odborné praxe a
studentské práce – tvorba interaktivních prvků,…)
‒ spolupráce s pedagogy – organizace, spolutvorba seminářů a přednášek určených pro
pedagogy (odborná tématika, prezentace edukační činnosti VMO a další)
-vybudování nové učebny v části prostoru bývalé expozice Olomoucká univerzita
- prezentace muzea jako příjemného komunitního místa pro širokou veřejnost: tvorba
průvodců, pracovních listů, edukačních prvků k expozicím a výstavám i mimo výstavní
prostory (i s ohledem na rodiny s dětmi, seniory, znevýhodněné občany).
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PLÁN VÝSTAV 2018
Meopta Přerov

2. 3. – 20. 5.

sál sv. Kláry

Český kinematograf (NTM)

15. 6. ‒ 6. 1. 2019

sál sv. Kláry

Julius Pelikán

16. 3. ‒ 22. 4.

Handkeho sál

Jízda králů na Hané /
18. 5. – 19. 8.
Proměny a současnost výročního lidového obyčeje

Handkeho sál + chodba

Od Zborova k republice

27. 9. – leden 2019

Handkeho sál

Mykokosmos

9. 3. – 3. 6.

Mendelův sál

J. Štreit / Inkluze před 25 lety

září − listopad

Mendelův sál

Secese

listopad − leden 2019

Mendelův sál

Krásy Olomouckého kraje

leden, únor

Mánesova galerie

Oni a oni

duben, květen

Mánesova galerie

Vojtěch Preissig – plakáty

5. 10. – leden 2019

Mánesova galerie
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