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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
NA ROK 2016
Rok 2015 byl pro Vlastivědné muzeum v Olomouci poměrně komplikovaný
především z důvodu pokračující výstavby zámku v Čechách pod Kosířem a rovněž se
projevila skutečnost, že stávající expozice jsou v muzeu už třetím rokem a přirozeně klesá
jejich návštěvnost. Z tohoto pohledu bude nutné v roce 2016 se zaměřit na marketingovou
činnost, tedy začít pracovat více s reklamou a propagací muzea, a to především na propagaci
nových výstavních projektů.
Stěžejní činností v roce 2016 bude pak dokončení I. etapy rekonstrukce zámku
v Čechách pod Kosířem, expoziční vybavení zámku a otevření části zámku pro veřejnost.
Otevřena bude především zámecká expozice věnující se životu a dílu posledních majitelů
z rodu Silva-Tarouca a Josefa Mánesa, další část expozice bude věnovaná filmové tvorbě otce
a syna Svěrákových a předpokládáme, že koncem roku bude připravena k otevření i expozice
lidové kultury.
Rok 2016 bude bohatý na investiční akce. Nejvýznamnější investičními projekty
budou:
 zahájení I. a VI. etapy rekonstrukce zámku v ČPK
 realizace další etapy rekonstrukce Zemědělské expozice v ABL
 oprava krovů a parkánové omítky na hlavní budově VMO
Ze stěžejních výstav v roce 2016je nutné zdůraznit především výstavu k 700. výročí
Karla IV., která byla zahájena v prosinci 2015, výstava Andyho Varhola, výstava Endemity
Jeseníků a především pak mezinárodní výstava k 100. výročí Františka Josefa I. Pro odborné
pracovníky muzea pak zůstává nadále stěžejní činností práce na evidenci, digitalizaci a
schraňování sbírkových předmětů a odborná činnost ve všech oblastech. Pro rok 2016 bude
nezbytné i další rozšíření edukační činnosti. Z těchto důvodů zůstává nadále neřešeným
problémem nedostatečný počet odborných pracovníků a pracovníků pro edukační činnost.
Dalším neřešeným problémem je archivace archeologických sbírek, kdy se bude muset v roce
2016 v souvislosti s výstavbou archeologického depozitáře v ČPK uvažovat s nárůstem
pracovníků pro toto pracoviště. Vzhledem k velikosti archeologických sbírek by nabylo ani
možné zajišťovat optimální práci se sbírkami včetně jejich inventarizace. V roce 2015 došlo
k odprodeji části areálu v Klášterním Hradisku, přesto zůstává nadále neřešen problém
odprodeje areálu ve Vodární ulici, kde nejsme schopni zajistit kvalitní využití, ani se
Olomouckému kraji nedaří odprodej. Zde je nutné, aby OK urychleně problém vyřešil. V roce
2015 se nám podařilo přestěhování PÚ, přesto zůstává nadále problém depozitáře
v Chudobíně.
Břetislav Holásek
ředitel VMO
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Hlavní aktivity muzea pro rok 2016:
-

dokončení rekonstrukce na zámku v ČPK
zahájení rekonstrukce přízemí zámku na archeologický depozitář
dokončení rekonstrukce domku správce v ČPK
odborná sbírková 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

Úprava stálých expozic 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 – expozice bude doplněna

Základní problémy k řešení po roce 2016:
-

-

využití prostor ve Vodární ulici – bude realizován zřizovatelem odprodej - nutné
konečná náhrada depozitáře v Chudobíně - plán ČPK nebo kasárna
stálý podstav kurátorů jednotlivých sbírek
rekonstrukce a další provoz zámku ČPK, včetně personálního obsazení a
potřebných finančních nákladů na provoz a dokončení rekonstrukce, včetně
archeologického depozitáře
dokončení rekonstrukce parkánu, včetně nové expozice ohrožených druhů rostlin
zajistit prostředky na nákup sbírkových předmětů
vydání knihy Osobnosti Olomouckého kraje + doplnění výstavní expozice
zaměření na propagaci a marketing a podporu návštěvnosti muzea
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NÁVRH PLÁNU INVESTIC NA ROK 2016

1.

Arboretum Bílá Lhota - zázemí a Zemědělská
expozice - další etapa

350 000 Kč

2.

Didaktická expozice Příroda OK

250 000 Kč

3.

Galerie osobností Olomouckého kraje –
rozšíření

40 000 Kč

4.

Výměna PC sítě, HW a SW

50 000 Kč

5.

Oprava římsy parkánu

6.

Rekonstrukce krovů na budově VMO

7.

Rekonstrukce lávky přes rybník v ABL

550 000 Kč

8.

Rekonstrukce pódia v sále Václava III.

180 000 Kč

9.

Zpevnění plochy nádvoří VMO

185 000 Kč

450 000 Kč
2 000 000 Kč

Akce v zámku a parku v Čechách pod Kosířem:

1.

Dovybavení expozic zámku v ČPK

670 000 Kč

2.

Zámek ČPK - dovybavení HW a SW (vstupenky,
kamery, provoz kanceláří)

3.

Automobil pro ČPK

4.

Realizace stavebně restaurátorských prací dle
vysoutěženého projektu

16 000 000 Kč

5.

Stavební úpravy - pro správu areálu

10 000 000 Kč

6.

Mánesův altán

2 800 000 Kč

7.

Měřič vlhkosti

200 000 Kč

8.

Projekční práce pro V. etapu rekonstrukce

9.

Mycí stroj na podlahy

95 000 Kč
600 000 Kč

1 200 000 Kč
80 000 Kč
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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, tak aby se dodržel zákonem stanovený limit celkové inventury sbírky VMO v
roce 2018.
– Doplnění sbírkového fondu v rámci činnosti Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost.
Externí restaurování sbírkových předmětů
– Obraz J. I. Sadlera, Předání klíčů sv. Petrovi.
Publikační činnost
– Odborní pracovníci HÚ budou v souladu s vnitřními výzkumnými úkoly připravovat a
publikovat texty pro odborná periodika i populárně naučná média (např. Olomoucký
deník).
– Vydání společenskovědního čísla 312 Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci.
– Vydání supplementa Zpráv VMO 312/2016, Portugalský rod Silva-Tarouca a zámek
Čechy pod Kosířem.
– Vydání katalogu k výstavě František Josef I. v Olomouci
Dlouhodobé výstavní projekty
– Dokončení a otevření zámecké expozice v Čechách pod Kosířem.
– Spolupráce na expozici obecního muzea v Nákle.
– Přípravné práce na reinstalaci Expozice času ve Šternberku
Krátkodobé výstavní akce
–

Uničovský zlatý poklad

–

Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci

–

František Josef I. v Olomouci

–

Hans Christian Andersen a vánoční tradice v Dánsku
Spolupráce s Univerzitou Palackého a dalšími vědeckými pracovišti

–

Garantování výuky formou exkurzí a seminářů (Katedra dějin umění, Katedra historie).
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–

Dokončení projektu digitalizace map ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým,
topografickým a kartografickým.
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 na léta 2016–2020.

–

Terénní a archivní výzkum nemateriálního kulturního statku Jízda králů na Hané.

–

Terénní výzkum nemateriálního kulturního statku Ježíšovy matičky na Olomoucku.

–

Přípravné práce na výstavě Na krále matičko, na krále.

–

Organizace a řízení Pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje.
Pracoviště fotoarchivu VMO

-

Balení negativů do odkyselených obálek a boxů, ukládání do kartoték, revize stavu.

-

Systematická digitalizace nejstarších skleněných negativů 18x24 cm.

-

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.
Přednášky

–

Vykonávání přednáškové činnosti pro Univerzitu 3. věku a VSMO (Mgr. Jakůbková,
PhDr. Hradil, PhDr. Podolský, Mgr. Šrek, Mgr. Zdražil, Mgr. Doláková, Mgr. Urban)
Účast na konferencích, seminářích a workshopech

-

Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska (PhDr. Podolský)

-

Mezinárodní numismatická konference, Kutná Hora (PhDr. Hradil)

-

Účast na konferenci Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2015, Brno
(Mgr. Hlubek)

-

Účast na 47. ročníku mezinárodní konference archeologie středověku (Mgr. Hlubek)

-

Účast na konferenci Forum Archaeologiae Post-mediaevalis, Praha (Mgr. Hlubek)

-

Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska (Mgr. Zdražil)

-

Muzejní veletrh, Třebíč (Mgr. Zdražil)

-

Konference Lidová kultura na Hané (Mgr. Urban)

-

Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska (Mgr. Urban)

-

Židé a Morava, Kroměříž (Mgr. Jakůbková)

-

Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě (Mgr. Jakůbková)
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-

Účast na sympoziu na téma lidový oděv, Strážnice (Mgr. Hrbáčková)

-

Účast na jednání etnografické komise AMG, Šumperk (Mgr. Hrbáčková)

-

Účast na jednání etnografické komise AMG, Ostrava (Mgr. Hrbáčková)

-

Seminář NPÚ, lidové stavby, péče o lidovou architekturu (Mgr. Hrbáčková)

-

Seminář muzejních knihovníků (Mgr. Habustová)
Interní úkoly jednotlivých pracovníků HÚ VMO (2016)

-

Válečná každodennost (1914–1918) a její odraz v korespondenci MUDr. Jaroslava Marka
(PhDr. Podolský)

-

Českoslovenští legionáři v kontextu sbírky novodobých dějin VMO (PhDr. Podolský)

-

Rakouské vojenské palné zbraně ve sbírce militaria VMO (PhDr. Podolský)

-

František Josef I. a jeho doba (Mgr. Doláková)

-

Příprava edice dopisů Františka Josefa hraběte Silva-Tarouca (Mgr. Šrek)

-

Pravěké a středověké osídlení na katastru městské části Litovle – Unčovic (Mgr. Hlubek)
Zpracování souboru středověkých až raně novověkých komorových kachlů z Litovle
(Mgr. Hlubek)
Zpracování souboru kamnářské keramiky z Loštic (Mgr. Hlubek)
Zpracování osídlení z doby bronzové, železné, římské a stěhování národů na území
bývalého soudního okresu Litovel (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)

-

Osudy numismatické sbírky olomoucké univerzity (PhDr. Hradil)

-

Historické pohlednice Olomouce (Mgr. Jakůbková)

-

Olomoucký fotograf Eduard Bubeník (Mgr. Jakůbková)

-

Dokumentace lidového nábytku (Chudobín), kompletní fotodokumentace, možnosti
restaurování (Mgr. Hrbáčková)

-

Dokumentace lidového textilu – kompletní fotodokumentace ženských kordulek +
dalších vybraných součástek (Mgr. Hrbáčková)

-

Dokumentace vázání šátků na Hané (úvazy šátků – doplnění k vydané knize L. Tarcalové
Úvazy šátků na Moravě (Mgr. Hrbáčková)
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ÚSTAVU VMO
PRIORITY
- příprava a případná realizace části didaktické expozice Příroda ČR na 2. patře PÚ
(všechna pracoviště)
- vybudování nové expozice Ohrožené druhy rostlin na východním parkánu VMO
(botanická pracoviště)
- vydání přírodovědné řady Zpráv VMO, redakční příprava čísla 311/2016 (Mgr. M.
Kyselá)
- spolupráce s VOŠ a SPŠE Olomouc při realizaci interaktivních mikroprocesorových
pomůcek s vizuálními a akustickými prvky, při programování interaktivních her a
aktivit pro účely muzea (Mgr. M. Kyselá)
- koordinace celorepublikového mapování výskytu ohroženého plcha velkého (Dr. P.
Adamík)
- pokračování mineralogického a montanistického průzkumu v NPR Praděd (Ing. P.
Novotný)
- spolupráce s PdF a PřF UP – zapojení studentů VŠ do činnosti muzea (odborné praxe,
semestrální práce, bakalářské a diplomové práce) – všechna pracoviště
- průzkum vodní vegetace na území OK (Mgr. V. Hlinická)
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK (všechna pracoviště)
- postupné doplňování technického vybavení pro odbornou činnost pracovišť PÚ
PÉČE O SBÍRKY A PRÁCE SE SBÍRKAMI
-

externí desinsekce sbírek (plynování) a repreparace
doplňování sbírkových fondů PÚ: vlastní sběry, nákupy, dary
převedení hromadné evidence u podsbírky Bryophyta a Lichenes na kusovou
systematické uspořádání mykologické podsbírky (plánováno její rozšíření)
10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
při inventuře entomologické podsbírky budou krabice s hmyzem nafoceny ve
vysokém rozlišení a příslušné inventární karty budou naskenovány
v r. 2016 bude pokračovat zápis nově vznikající sbírky Heteroptera v databázovém
prostředí DEMUS
postupné zpracovávání entomologické sbírky ing. Paláska, kterou VMO získalo darem
z katedry zoologie PřF UP
zpracování dílčí části sbírky spodnokarbonských fosilií Veleslava Langa
pokračování na reorganizaci paleontologické podsbírky a vytvoření lokační knihy
postupné vytváření nových karet sbírkových předmětů v paleontologické podsbírce
chov kožojedů pro doplnění osteologické sbírky recentních obratlovců
průběžná revize vhodnosti úložních parametrů sbírkových předmětů – všechny
podsbírky
doplňování evidenčních záznamů sbírkových předmětů ve všech podsbírkách
(DEMUS aj.)
postupné odstraňování nedostatků ve fondech způsobených v dřívějších obdobích –
všechny podsbírky
zápis do CES dle zákona – všechny podsbírky
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-

výběr předmětů v depozitářích pro badatele, studijní účely, soutěže pro školy,
vzdělávací programy / všechny podsbírky
výběr předmětů v depozitářích pro výstavní činnost a pro instalaci v expozicích /
všechny podsbírky
zápůjčky sbírkových předmětů – dle konkrétních požadavků / všechny podsbírky

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
-

-

-

-

-

-

GAČR (P506/12/2472), termín řešení 2012-2016: Post-kopulační pohlavní výběr a
biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (Dr. M. Krist,
spoluředitel)
GAČR (13-06451S), termín řešení 2013-2017: Propojení fází ročního cyklu –
význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků
o Dr. P. Adamík (člen výzkumného týmu)
o Dr. M. Krist (člen výzkumného týmu)
základní výzkum přírodních poměrů Olomouckého kraje (všechna pracoviště)
sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK (všechna pracoviště)
kompletace vědeckých poznatků na přírodovědných objektech OK v oborech PÚ
regionální faunistický výzkum Heteroptera (Dr. M. Krist)
mateřské efekty a pohlavní výběr u rodu Ficedula (Dr. M. Krist)
monitoring metaliferních druhů mechorostů a druhů se statusem ohrožení v oblasti
Hrubém i Nízkém Jeseníku a v Hornomoravském úvalu (Mgr. M. Kyselá)
dlouhodobý projekt „Monitoring bylinného patra a jeho změn v závislosti na výšce
vodní hladiny podzemní vody v EVL a PR Království“ – spolupráce s firmou
Ecological consulting a. s. (Mgr. M. Kyselá)
paleontologie a fosilní stopy Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (Dr. T.
Lehotský)
dokumentace paleontologických lokalit v terénu – především souvisejících se sbírkou
Veleslava Langa (Dr. T. Lehotský)
výzkum spodnokarbonských fosilií moravického souvrství Nízkého Jeseníku (Dr. T.
Lehotský)
paleontologie vápence u Skaličky (Dr. T. Lehotský)
paleontologické lokality mořského miocénu na Moravě (Dr. T. Lehotský)
výzkumy a záchranné sběry v zásazích do terénu (výkopy aj.) v Olomouckém kraji
provedených jinými subjekty (geologie, paleontologie, mineralogie)
výzkum mineralogických poměrů v historických důlních dílech zpřístupňovaných
veřejnosti v OK; v r. 2016: štola Ant. Paduánského v Horním Městě a Poštovní štola ve
Zlatých Horách (Ing. P. Novotný)
výzkum mineralogických poměrů ve vybraných historických Fe-rudných dílech v Malé
Morávce a v Au-dolech v Ludvíkově (Ing. P. Novotný)
ve spolupráci s CHKO Jeseníky: dokumentace geologických lokalit a historických
báňských objektů v Hrubém Jeseníku (Ing. P. Novotný)
spolupráce s Moravskoslezskou pobočkou ČBS, PřF UP Olomouc, MU Brno, JU
České Budějovice (zpracování soupisu ohrožených i běžných mechorostů a rostlin na
vybraných lokalitách; Mgr. M. Kyselá)
spolupráce s Moravskoslezskou pobočkou ČBS, AOPK (Mgr. V. Hlinická)
PřF Univerzity Karlovy, Laboratoř pro výzkum biodiverzity: Určování paternity a genů
zodpovědných za roční cykly u lejska bělokrkého (Dr. M. Krist)
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-

Ústav pro výzkum obratlovců, Brno: studium pohlavního výběru na silně filopatrické
populaci lejska bělokrkého (Dr. M. Krist)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – výzkum kokcidií u plchů v Nízkém
Jeseníku (Dr. P. Adamík)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: klíště Ixodes arboricola jako vektor
nemocí ptáků (Dr. M. Krist)
postupné odborné zpracovávání materiálů ve fondech a jejich rozšiřování vlastní
sbírkotvornou činností – všechny podsbírky
ZAHRANIČNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

-

Department of Animal & Plant Sciences, University of Sheffield, UK: Studium
mezipopulační genetické variability sýkory koňadry (Dr. M. Krist)
Department of Evolutionary Biology, Uppsala University, Sweden: Studium
mezipopulační variability v prevalenci ptačích malárií (Dr. M. Krist)
spolupráce na výzkumu migrace pěvců pomoci geolokátorů, Schweizerische
Vogelwarte Sempach, Švýcarsko (Dr. P. Adamík)
spolupráce na výzkumu ptačí malárie, Bulharská akademie věd Sofie, Bulharsko (Dr.
P. Adamík)

PREZENTACE A PUBLIKACE
-

odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti: odborná pracoviště PÚ
spolupráce na monografii Muzejní profese a veřejnost: Mgr. M. Kyselá – kapitola o
přírodních vědách
článek s entomologickým zaměřením pro zahraniční časopis (Dr. M. Krist)
scénář k dokumentárnímu filmu o geologii Karpatské soustavy na území ČR (Dr. T.
Lehotský)

ZAHRANIČNÍ PREZENTACE
-

Česko-Slovensko-polský paleontologický seminář v Krakově, 2016 (Dr. T. Lehotský)
odborný článek pro mezinárodní časopis (Dr. M. Krist)

EDIČNÍ ČINNOST
-

přírodovědná řada Zpráv VMO, redakční příprava čísla 309/2015 (Mgr. M. Kyselá)
redakční rada České společnosti ornitologické – časopis Sylvia (Dr. P. Adamík – člen
rady)
redakční rada časopisů: Zprávy VMO + Minerál (Ing. P. Novotný – člen rady)
redakční rada časopisu Studie Muzea Prostějovska (Dr. T. Lehotský – člen rady)
Klub příznivců Moravského divadla v Olomouci (Dr. T. Lehotský – člen výboru)
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KONFERENCE A SEMINÁŘE
-

oborové semináře pořádané AMG, AOPK; (všechna odborná pracoviště)
konference Moravskoslezské paleozoikum 2016 (Dr. T. Lehotský)
floristické kurzy pořádané (ČSOP, ČBS); (Mgr. M. Kyselá, Mgr. V. Hlinická)
jarní a podzimní bryo-lichenologické dny (ČBS, JU); Mgr. M. Kyselá
Kroužkovací aktiv Národního muzea (Dr. P. Adamík)
sběrová expedice – pořádá Výzkumný ústav pícninářský, Centrální genobanka ČR;
(Mgr. V. Hlinická)
semináře komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností AMG; (všechna odborná
pracoviště)

EXPOZICE A VÝSTAVY
-

terénní sběr přírodnin pro výměnu poškozených předmětů v Přírodovědné expozici
Olomouckého kraje, dle potřeby všechna odborná pracoviště
příprava výstavy Slasti a strasti intimního života zvířat – doposud pracovní název
„Sex v přírodě“; (za PÚ VMO: Dr. P. Adamík, Dr. M. Krist)
vybudování nové expozice Ohrožené druhy rostlin na východním parkánu VMO
(Mgr. V. Hlinická, Mgr. M. Kyselá)
instalace autorské putovní výstavy Mechorosty – latimérie mezi rostlinami
v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí (květen – září 2016)
instalace výstavy Zkameněliny: archiv života do Ludéřova a Turnova (Dr. T.
Lehotský)
instalace výstavy Sopky v geologické historii Moravy a Slezska v Novém Jičíně (Dr.
T. Lehotský)
příprava nové výstavy věnované paleobotanice (Dr. T. Lehotský)
přípravné práce na výstavě Blanokřídlý hmyz, realizace v r. 2016 (Dr. M. Krist)

DÍLNY A EXKURZE VLASTNÍ
-

podíl na výuce blokového semináře PdF UP – výklad o botanických depozitářích
s praktickými ukázkami, činnost muzea po edukační stránce (Mgr. M. Kyselá)
Určování mechorostů III – bryologický seminář ve spolupráci s MU Brno pro
pedagogy a veřejnost: realizace na PřF UP Olomouc, září/říjen 2016
Mechorosty pod lupou – bryologická exkurze do botanické zahrady UP Olomouc,
srpen 2016 (Mgr. M. Kyselá)
Pojďte s námi na houby – mykologická vycházka pro veřejnost v Olomouckých
parcích, spolupráce s mykologem J. Polčákem (Mgr. M. Kyselá)
Muzejní noc – odborné komentované prohlídky
Workshop o mapování plchů v ČR (Dr. P. Adamík)
vedení exkurze s geologickou tématikou pro veřejnost, předběžně podzim 2016 (Dr. T.
Lehotský)
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MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
-

-

realizace a lektorování edukačních programů s botanickou tématikou k expozicím a
výstavám ve VMO i mimo muzeum (Mgr. M. Kyselá):
o Neobyčejný biotop
o Tajemství botanického herbáře
o Svědkové dávnověku – Bezručovy sady v Olomouci
konzultační činnost při přípravě přírodovědných aktivit

OSTATNÍ PRÁCE
-

recenze pro mezinárodní vědecké časopisy
vedení diplomových prací
odborné posudky na bakalářské a diplomové práce + granty
badatelské návštěvy
/ všechna odborná pracoviště
zápůjčky sbírkových předmětů – dle konkrétních požadavků
konzultace pro odborné instituce, školy a pro veřejnost
/ všechna odborná
pracoviště
práce se studijním materiálem
/ všechna odborná pracoviště

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Odborní pracovníci PÚ disponují vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.), někteří
akademickým titulem Ph.D. Individuální vzdělávání bude zaměřeno na konkrétní
vědeckou problematiku příslušného oboru, ve kterém pracují.
Další vzdělávání:
- průběžné vzdělávaní v determinaci ptačích malárií s odborníky z Institute of
Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences (Dr. P.
Adamík)
- determinační botanické semináře pořádané AMG, ČBS a AOPK (Mgr. V. Hlinická,
Mgr. M. Kyselá)
- determinační bryologické semináře pořádané MU, JU (Mgr. M. Kyselá)
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Čechy pod Kosířem
1. Zámecký park Čechy pod Kosířem
-

bezpečnostní ořez vytipovaných dřevin a kácení
jarní prořezávka, odstranění náletových dřevin
ořez suchých větví
ořez jmelí
výsadby dřevin za vykácené stromy
stříhání živých plotů a tvarovaných dřevin
pravidelné vyvážení odpadkových košů
údržba mechanizace, opravy, popř. zajištění oprav
sběr a odvoz listí
úprava kompostu
rozvoz kompostu do parku
úklid větví – štěpkování, zamulčování nových výsadeb
sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům,
rozvoz štěrku)
sečení a odvoz trávy
údržba parkového mobiliáře
kontrola obvodních zdí popř. zajištění jejich opravy
výpomoc v Arboretu Bílá Lhota

2. Zámek a oranžerie a další stavby Čechy pod Kosířem
-

zajišťování svateb a akcí na zámku a v parku
údržba budov, včetně provozu oranžerie
podíl na akcích ostatních subjektů (podpora zajištění)
aktivity spojené s kompletní rekonstrukcí zámku
zprovoznění vyhlídkové věže
po rekonstrukci zprovoznění letohrádku
zajištění dalšího využití oranžerie
dokončení vybavení zámku včetně prohlídkových tras
dokončení expozice otce a syna Svěrákových
zpřístupnění zámku veřejnost

Hlavní úkoly:
-

zprovoznění zámku a prohlídkových tras podle ukazatelů ROP
zahájení plnohodnotné práce kastelána zámku
součinnosti při realizaci dalších etap rekonstrukce zámku
zahájení provozu zámku k 1.4.2016
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Arboretum Bílá Lhota
-

Pokračování v rekonstrukci budov bývalého kravína, přeměna na expozici
zemědělství
Rekonstrukce bývalé budovy kravína na zázemí pro ABL
oprava zahradnické techniky
kácení povolených dřevin
likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
pořez dřeva na topení
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
výsadby a doplňování keřů a stromů
výsevy a přepichování, dopěstování a prodej vybraných letniček
péče o návštěvníky a svatebčany
čištění vody v rybníku- vybírání listí – mechanicky
množení a péče o vodní rostliny v rybníku
hrabání, sběr a odvoz listí
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 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)
příprava výstav, akcí v ABL
aranžování ve VMO
výpomoc v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ÚTVARU MARKETINGU A
PREZENTACE VMO
Priority:
- realizace krátkodobých výstav dle plánu na rok 2016 (výtvarné řešení a architektonické
řešení, PR a reklamní kampaň s důrazem na stěžejní výstavy roku František Josef v Olomouci
a Andy Warhol)
- realizace edukačních programů ke stálým expozicím VMO a inovace jejich nabídky
- tvorba a realizace doprovodných programů ke stěžejním výstavám roku (František Josef
v Olomouci, Andy Warhol)
- ve spolupráci s kastelánem zámku Čechy pod Kosířem realizace edukačních aktivit pro
zámecký areál
- prezentace zámku Čechy pod Kosířem v médiích
- práce na expozici Z. a J. Svěrákových v Čechách pod Kosířem
- spolupráce na dokončení instalace prohlídkové trasy v Čechách pod Kosířem
- redakční práce na knize Osobnosti Olomouckého kraje

Plán výstav
České korunovační klenoty na dosah /
Doba Karla IV. na Olomoucku

do 21. 2. 2016

Uničovský zlatý poklad

4. 3.–29. 4.

Endemity Jeseníků

1. 9.–30. 11.

Chrám věd a múz (ve spolupráci s VKOl)

7. 4.–3. 7.

Andy Warhol

26. 8.–30. 10.

František Josef I. v Olomouci

25. 11.–19. 2. 2017

Jiří Suchý 85 let

30. 9.–13. 11.

Náhrobníky (ve spolupráci s UP)

září- listopad

J. Dudek / Koně (fotografie)

listopad-prosinec

Jachting v Olomouckém kraji

prosinec-únor 2017

Vzdělávání pracovníků
- semináře, konference na téma marketing muzeí a galerií, marketing cestovního ruchu
- edukační kurzy / přednášky / workshopy (Muzeum a škola apod.)
- konference a semináře o digitalizaci (Technické muzeum v Brně, Národní technické
muzeum v Praze)
- kurz Fotografování skla s Miroslavem Vojtěchovským
- kurz Práce se světly ve fotografickém ateliéru
.
- workshop Posviťte si na blesky Canon
- školení Photoshop - Camera RAW
- školení Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
- kurz aranžování květin
- jazykové kurzy němčina, angličtina
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