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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
NA ROK 2015

Rok 2014 byl z hlediska příjmu z tržeb velmi příznivý, a proto se neprojevil výraznější
pokles příjmů od zřizovatele. V případě avizovaného poklesu prostředků na provoz v roce
2015 se ovšem může projevit zcela opačný vývoj, jelikož můžeme těžko počítat se stálým
nárůstem těchto příjmů.
V roce 2015 předpokládáme zprovoznění nově rekonstruovaného parkánu ze sálu
Václava III. a nově instalované stálé expozice ohrožených druhů rostlin.
Další významnou akcí bude dokončení a zprovoznění tzv. domečku, kam bude
přestěhována část PÚ do nových kulturnějších prostor.
Základní investicí roku 2015 bude jednoznačně dokončení rekonstrukce zámku
v ČPK, jeho vybavení a uvedení do provozu.
Nadále budeme pokračovat v dalších činnostech - dokončení investičních akcí:
- dokončení Zemědělského muzea v ABL
- rozšíření expozic VMO (Galerie osobností OK apod.)
- realizace plánovaných oprav
Základním úkolem nadále zůstává odborná činnost ústavů a s ní spojená prezentační
činnost, výstavní činnost a edukace. Zde se stále projevuje nedostatečný počet odborných
pracovníků ve všech oblastech. Nicméně budeme nadále pokračovat v třídění sbírkových
předmětů, digitalizaci a přípravě výstav.
Pro příští rok budou stěžejními výstavy: Symbolika zvířat, CHKO Jeseníky, Dějiny
ledního hokeje na Olomoucku, Salvátor Dalí…
Rok 2015 bude velmi náročný především z důvodu práce na zámku v ČPK, kde
budeme maximálně vytíženi po všech stránkách, a je v tomto ohledu nutná úzká spolupráce se
zřizovatelem. Především jde o proinvestování cca 28 mil. Kč na rekonstrukci a základní
zprovoznění a zámku.

Břetislav Holásek
ředitel VMO

2

Hlavní aktivity muzea pro rok 2015:
-

dokončení rekonstrukce na zámku v ČPK
odborná sbírková činnost
výstavní činnost
edukační a kulturně-výchovná činnost
pokračování v rekonstrukci a budování Zemědělského muzea v ABL
dokončení rekonstrukce domečku na sídlo PÚ

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 2015:
-

-

-

využití prostor ve Vodární ulici – bude realizován zřizovatelem odprodej - nutné
konečná náhrada depozitáře v Chudobíně - plán ČPK nebo kasárna
přestavba a přestěhování PÚ VMO do prostor tzv. domečku
stálý podstav kurátorů jednotlivých sbírek
rekonstrukce a další provoz zámku ČPK, včetně personálního obsazení a
potřebných finančních nákladů na provoz a dokončení rekonstrukce, včetně
kanalizace a věže
nedostatek finančních prostředků na některé nutné investiční akce, především:
protisněhové zábrany na střeše v Denisově ulici, rozvodové kanály v podlaze na
stolárně, scanner a software pro digitalizaci sbírkových předmětů
citelný nedostatek provozních prostředků na provoz po značném nárůstu
návštěvnosti ve VMO (příspěvek na provoz od zřizovatele)
nutné úspory nákladů na provoz
dokončení rekonstrukce parkánu, včetně nové expozice ohrožených druhů rostlin
refektář v areálu Klášterního Hradiska - stálý problém s krádežemi, nutný
odprodej zřizovatelem - podán návrh
zajistit prostředky na nákup sbírkových předmětů
příprava vydání knihy Osobnosti Olomouckého kraje + doplnění výstavní
expozice
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NÁVRH PLÁNU INVESTIC NA ROK 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arboretum Bílá Lhota - zázemí a Zemědělská
expozice - další etapa

350 000 Kč

Dokončení východního parkánu v areálu VMO
Galerie osobností Olomouckého kraje –
rozšíření

40 000 Kč
40 000 Kč

Výměna PC sítě, HW a SW

50 000 Kč

Oprava podlahy ve stolárně na Děnisově

190 000 Kč

Oprava části zasklení zahrady v ABL

60 000 Kč

Scanner na snímání negativů velkých formátů

110 000 Kč

Protisněhové zábrany Denisova

160 000 Kč

Akce v zámku a parku v Čechách pod Kosířem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dovybavení expozic zámku v ČPK
Zámek ČPK - vybavení HW a SW (vstupenky,
kamery, provoz kanceláří)
Automobil pro ČPK
Realizace stavebně restaurátorských prací dle
vysoutěženého projektu
Realizace restaurátorských prací na vybavení
sbírkovými předměty na zámku
Zbudování parkoviště zámku

150 000 Kč
(s přesahem do roku 2016)
250 000 Kč
(s přesahem do roku 2016)
600 000 Kč
20 000 000 Kč
4 540 000 Kč
Cca 5 000 000 Kč
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HISTORICKÉHO ÚSTAVU VMO
Prioritní úkoly
– Pokračování v práci na novém ukládání sbírkových předmětů a celkové inventarizaci
jednotlivých podsbírek v depozitární budově VMO (Denisova 30) dle zákona
122/2000 sb. Jedná se zejména o činnost ve velkých podsbírkách (Etnografie,
Numismatika, Historický archiv, Věda a technika a Umělecký průmysl). S tímto
souvisí také provádění oprav a doplňování údajů Centrální evidence sbírek MK ČR a
muzejní evidence I. a II. stupně VMO, tak aby se dodržel zákonem stanovený
limit celkové inventury sbírky VMO v roce 2018.
– Digitalizace a podrobný popis cca 1 000 historických map a dvou desítek glóbů
z podsbírky kartografie v rámci grantového projektu Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. a Historického ústavu
Akademie věd ČR, v. v. i.
– Dohled nad restaurováním mobiliáře do zámku v Čechách pod Kosířem a instalace
zámecké expozice.
– Příprava a realizace odborné konference ve VMO Portugalský rod Silva Tarouca a
české země, 1. polovina května 2015.
– Vydání společenskovědního čísla 310 Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci
– Realizace stálé expozice Dějiny olomouckého muzejnictví
– Třídění fotodokumentace v digitálním archivu, doplňování metadat k jednotlivým
snímkům, zápis snímků do programu Demus, průběžné doplňování nových přírůstků.
Práce se sbírkami
– Pokračování v práci na novém ukládání sbírkových předmětů a celkové inventarizaci
jednotlivých podsbírek v depozitární budově VMO (Denisova 30) dle zákona
122/2000 sb. Jedná se zejména o velké podsbírky (Etnografie, Numismatika,
Historický archiv, Věda a technika a Umělecký průmysl).
– Provádění oprav a doplňování Centrální evidence sbírek MK ČR a muzejní evidence I.
a II. stupně VMO, tak aby se dodržel zákonem stanovený limit celkové inventury
sbírky VMO v roce 2018.
– Pravidelné doplňování a rozšiřování sbírkového fondu VMO v rámci akviziční
činnosti.
– Digitalizace sbírkových předmětů dle potřeb jednotlivých kurátorů.
– Výběrové převážení sbírkových předmětů z externího skladu v Chudobíně, jejich
konzervace a uložení v hlavním depozitáři (Denisova 30) dle možností
konzervátorského pracoviště. Zejména se jedná o kolekce knih, nábytku,
uměleckoprůmyslových prací a lidového umění.
– V souladu s činností konzervátorského pracoviště bude probíhat postupné čištění a
ukládání kolekce koberců do depozitáře textilu v hlavní depozitární budově.
– Dohled nad restaurováním mobiliáře do zámku v Čechách pod Kosířem
– Digitalizace a podrobný popis cca 1 000 historických map z podsbírky kartografie v
rámci grantového projektu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického, v. v. i. a Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
Odborná a publikační činnost
– Odborní pracovníci HÚ budou v souladu s vnitřními výzkumnými úkoly (viz níže)
připravovat a publikovat texty pro odborná periodika i populárně naučná média (např.
dlouhodobá spolupráce s Olomouckým deníkem).
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– Vydání společenskovědního čísla 310 Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci
– Vydání odborné monografie o nálezu mincí z Uničova.
– Konání odborné konference ve spolupráci s UP v Olomouci na téma Portugalský rod
Silva Tarouca a české země.
– Vykonávání přednáškové činnosti pro Univerzitu 3. věku a VSMO.
– Účast vybraných odborných pracovníků na vědeckých konferencích a seminářích
v rámci ČR.
Krátkodobé výstavní projekty
– Příprava scénáře a realizace výstavy Svolinského orloj
– Příprava a realizace sportovní výstavy
– Příprava a realizace vánoční výstavy Hans Christian Andersen – Zimní pohádka /
Vánoční stromky – inspirace přírodou
– Vystavení figuríny a kopie restaurovaného kroje Josefa Drásala
– Příprava libreta a scénáře výstavy Doba císaře Františka Josefa I.
Dlouhodobé výstavní projekty
– Realizace zámecké expozice v Čechách pod Kosířem
– realizace stálé expozice Lékárenské herbarium
– realizace stálé expozice Dějiny olomouckého muzejnictví
– spolupráce na vzniku expozice v obecním muzeu v Nákle (partnerství VMO
v projektu)
Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci
– Spolupráce bude probíhat v rovině badatelské v rámci zadávání témat studentských
diplomových prací, exkurzí a seminářů a v rovině proškolování studentů v rámci
odborných praxí.
Centrum pro tradiční lidovou kulturu
– činnost centra bude probíhat v souladu s vládou ČR schválenou „Koncepcí účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011–2015“ a bude zahrnovat terénní výzkum
jevů tradiční lidové kultury a prezentaci dosažených výsledků na odborných
seminářích a konferencích.
– Terénní výzkumy v Olomouckém kraji. Jedním z cílů je postupné etnokartografické
zpracování vybraných jevů (využití spolupráce s vysokoškolskými institucemi,
mezioborová spolupráce v oblasti kartografie a etnologie).
– Vytvoření seznamu a kontaktů na kronikáře jednotlivých obcí Olomouckého kraje
(pro následnou aktualizaci současného stavu jevů tradiční lidové kultury).
– Příprava podkladů k možnému vydání reprintu publikace Jana Vyhlídala „Rok na
Hané“ v roce 2017 (80. výročí úmrtí Jana Vyhlídala). V rámci grantových systémů
Ministerstva kultury ČR získaní případných finančních prostředků na vydání této
publikace.
Fotoarchiv 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.
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Knihovna VMO
- Retrokonverze katalogu a opravy dat podle požadavků nových pravidel.
- Spolupráce s Ústřední knihovnou UPOL na společném online katalogu.
- Excerpce Zpráv VMO - články - analytický popis do online databáze Zprávy VMO.
Soupis témat interního výzkumu odborných pracovníků HÚ VMO v roce 2015
– Zpracování souboru středověkých až raně novověkých komorových kachlů z Litovle.
– Zpracování nově získaných nálezů z hradu Hlubokého.
– Pravěké a středověké osídlení na katastru obce Senička na Hané.
– Uničovský zlatý poklad. Hromadný nález mincí z počátku 17. století.
– Zámecká expozice v Čechách pod Kosířem a rod Silva-Tarouca.

Odborná činnost a kvalifikace jednotlivých pracovníků HÚ VMO (2015)
Z hlediska odborné způsobilosti mají všichni kurátoři sbírek odpovídající kvalifikační
předpoklady s dosaženými tituly Mgr. nebo PhDr. Případné další zvyšování odborné
kvalifikace (PhDr. nebo Ph.D.) je záležitostí vlastního rozhodnutí každého odborného
pracovníka, podobně jako zdokonalování znalostí cizího jazyka. Z hlediska profesního růstu
odborných pracovníků je nutné podporovat jejich oborové specializace formou vzdělávání na
seminářích a práce na výzkumných úkolech.
Řešené výzkumné úkoly















Zpracování souboru středověkých až raně novověkých komorových kachlů z Litovle (Mgr.
Hlubek)
Zpracování nově získaných nálezů z hradu Hlubokého (Mgr. Hlubek)
Pravěké a středověké osídlení na katastru obce Senička na Hané (Mgr. Hlubek)
Uničovský zlatý poklad. Hromadný nález mincí z počátku 17. století (Mgr. Hradil)
Čechy pod Kosířem a rod Silva-Tarouca (Mgr. Šrek)
Olomoucký fotograf Eduard Bubeník (Mgr. Jakůbková)
Mužský lidový kroj na Moravě (Mgr. Hrbáčková ve spolupráci s NPÚ ve Strážnici a MU v
Brně)
Válečná každodennost (1914–1918) a její odraz v korespondenci MUDr. Jaroslava Marka
(PhDr. Podolský)
Českoslovenští legionáři v kontextu sbírky novodobých dějin VMO (PhDr. Podolský)
Uměleckohistorická sbírka rodu Silva-Tarouca v Čechách pod Kosířem (Mgr. Doláková)
Kolekce Kancionálů ve sbírce VMO (Mgr. Habustová)
Výroční lidové obyčeje na území Olomouckého kraje (Mgr. Urban)
Staré mapy, atlasy a glóby v podsbírce Kartografie Vlastivědného muzea v Olomouci (Mgr.
Urban)
Veduty na písemnostech užívaných v obchodním styku olomouckými firmami ve sbírkách
Vlastivědného muzea v Olomouci (Mgr. Zdražil)
Pořádání konference



Příprava a realizace odborné konference ve VMO Portugalský rod Silva Tarouca a české
země, termín v jednání (Mgr. Šrek)
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Vydání odborného časopisu


Vydání společenskovědního čísla 310 Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci (Mgr.
Doláková, Mgr. Hradil)
Vydání odborné publikace



Uničovský zlatý poklad. Hromadný nález mincí z počátku 17. století, Olomouc (Mgr. Hradil)
Příprava krátkodobých výstav






Příprava a realizace výstavy Hans Christian Andersen – Zimní pohádka (Mgr. Hrbáčková)
Vystavení figuríny a kopie restaurovaného kroje Josefa Drásala (Mgr. Hrbáčková)
Libreto a scénář výstavy Doba císaře Františka Josefa I. (Mgr. Doláková)
Scénář výstavy Svolinského orloj (Mgr. Zdražil)
Příprava dlouhodobých expozic





Příprava a realizace stálé expozice Lékárenské herbarium (Mgr. Hradil ve spolupráci s Mgr.
Hlinickou)
Realizace stálé expozice Dějiny olomouckého muzejnictví (Mgr. Urban)
Realizace zámecké expozice v Čechách pod Kosířem (Mgr. Šrek)
Expozice v obecním muzeu v Nákle k dějinám obce (Mgr. Hlubek, viz partnerství VMO
v projektu)
Populárně naučné texty





Vypracování hesel ke sbírkovým předmětům do publikace Významné předměty muzeí
Olomouckého kraje (všichni kurátoři sbírek)
Vypracování informativních článků popularizujících sbírkové předměty VMO pro redakci
Olomouckého deníku (všichni kurátoři sbírek)
Série článků k výročním lidovým obyčejům pro Olomoucký deník (Mgr. Urban)
Přednášky

–

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











Peníze v proměnách času, Mikulov (Mgr. Hradil)
Digitalizace obrazových a filmových médií v paměťových institucích, Národní archiv ČR,
Národní muzeum, Národní technické muzeum (Mgr. Jakůbková)
Účast na konferenci VKOL: 4.-5. listopadu 2015: 24. ročník konference Bibliotheca Antiqua
(Mgr. Habustová)
Účast na semináři muzejních knihoven AMG (Mgr. Habustová)
Účast na semináři informačního systému KP-SYS v Pardubicích (Mgr. Habustová)
účast na konferenci Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014 (Mgr.
Hlubek)
účast na 47. ročníku mezinárodní konference archeologie středověku, místo konání a datum
bude upřesněno (Mgr. Hlubek)
Seminář Etnografické komise AMG ČR (Mgr. Urban)
Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska (Mgr. Urban)
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Konference - Lidová kultura na Hané (Mgr. Urban)
Zasedání pověřených pracovníku Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury
a regionálních pracovišť pověřených péčí o tradiční lidovou kulturu (Mgr. Urban)
exkurze v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci (Mgr. Jakůbková)
Muzejní veletrh v Regionálním muzeu Vysočiny v Třebíči (Mgr. Zdražil)
Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci






Spolupráce bude probíhat v rovině badatelské (zpracovávání témat studentských diplomových
prací, exkurze, individuální proškolování studentů na odborných praxích (všichni odborní
pracovníci a konzervátoři)
Zapojení odborných pracovníků do výuky na UP (PhDr. Podolský, Mgr. Šrek)
Příprava a realizace odborné konference Portugalský rod Silva Tarouca a české země (Mgr.
Šrek).
Spolupráce s Ústřední knihovnou UPOL na společném online katalogu (Mgr. Habustová)

Činnost Centra pro tradiční lidovou kulturu






(Mgr. Urban)
Činnost centra bude probíhat v souladu s vládou ČR schválenou „Koncepcí účinnější péče o
tradiční lidovou kulturu na léta 2011–2015“ a bude zahrnovat terénní výzkum jevů tradiční
lidové kultury Olomouckém kraji a prezentaci dosažených výsledků na odborných seminářích
a konferencích.
Jedním z cílů je postupné etnokartografické zpracování vybraných jevů (využití spolupráce
s vysokoškolskými institucemi, mezioborová spolupráce v oblasti kartografie a etnologie).
Vytvoření seznamu a kontaktů na kronikáře jednotlivých obcí Olomouckého kraje
(pro následnou aktualizaci současného stavu jevů tradiční lidové kultury).
Příprava podkladů k možnému vydání reprintu publikace Jana Vyhlídala „Rok na Hané“
v roce 2017 (80. výročí úmrtí Jana Vyhlídala). V rámci grantových systémů Ministerstva
kultury ČR získaní případných finančních prostředků na vydání této publikace.

Činnost pracoviště fotoarchivu VMO





(Mgr. Jakůbková, Bc. Čížková)
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.

Činnost pracoviště knihovny VMO




(Mgr. Habustová)
Retrokonverze katalogu a opravy dat podle požadavků nových pravidel.
Spolupráce s Ústřední knihovnou UPOL na společném online katalogu.
Excerpce Zpráv VMO - články - analytický popis do online databáze Zprávy VMO.
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Práce se sbírkou VMO
Prioritní úkoly





Pokračování v práci na novém ukládání sbírkových předmětů a celkové inventarizaci
jednotlivých podsbírek v depozitární budově VMO (Denisova 30) dle zákona 122/2000 sb.
Jedná se zejména o činnost ve velkých podsbírkách (Etnografie, Numismatika, Historický
archiv, Věda a technika a Umělecký průmysl). S tímto souvisí také provádění oprav a
doplňování údajů Centrální evidence sbírek MK ČR a muzejní evidence I. a II. stupně VMO,
tak aby se dodržel zákonem stanovený limit celkové inventury sbírky VMO v roce 2018.
Digitalizace a podrobný popis cca 1 000 historických map a dvou desítek glóbů z podsbírky
kartografie v rámci grantového projektu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického, v. v. i. a Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
Dohled nad restaurováním mobiliáře do zámku v Čechách pod Kosířem.
Průběžné úkoly






Pravidelné doplňování a rozšiřování sbírkového fondu VMO v rámci akviziční činnosti.
Digitalizace sbírkových předmětů dle potřeb jednotlivých kurátorů.
Výběrové převážení sbírkových předmětů z externího skladu v Chudobíně, jejich konzervace
a uložení v hlavním depozitáři (Denisova 30) dle možností konzervátorského pracoviště.
Zejména se jedná o kolekce knih, nábytku, uměleckoprůmyslových prací a lidového umění.
V souladu s činností konzervátorského pracoviště bude probíhat postupné čištění a ukládání
kolekce koberců do depozitáře textilu v hlavní depozitární budově.
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ÚSTAVU VMO

PRIORITY
- příprava a případná realizace části didaktické expozice Příroda ČR na 2. patře PÚ
- spolupráce na vybudování nové expozice Ohrožené druhy rostlin na východním
parkánu VMO
- kompletace databáze v expozici Příroda Olomouckého kraje (maloplošná území
Olomouckého kraje).
- vydání přírodovědné řady Zpráv VMO, redakční příprava čísla 309/2015
- pokračování prestižní vědecko-výzkumné činnosti v Národní přírodní rezervaci
Praděd: historické báňské objekty, mineralogické poměry
- spolupráce s Pdf UP se zapojením studentů VŠ do činnosti muzea (odborné praxe,
semestrální práce)
- průzkum změn vodní vegetace řeky Moravy
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK
- spolupráce s Přf UP se zapojením studentů VŠ do činnosti muzea (odborné praxe,
bakalářské a diplomové práce)
PÉČE O SBÍRKY
- externí desinsekce sbírek (plynování) a repreparace
- doplňování sbírkových fondů PÚ: vlastní sběry, nákupy, dary
- převedení hromadné evidence u podsbírky Bryophyta a Lichenes na kusovou
- 10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
- v r. 2015 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
- chov kožojedů pro doplnění osteologické sbírky recentních obratlovců
- průběžná revize vhodnosti úložních parametrů sbírkových předmětů – všechny
podsbírky
- doplňování evidenčních záznamů sbírkových předmětů (DEMUS aj.)
- postupné odstraňování nedostatků ve fondech způsobených v dřívějších obdobích –
všechny podsbírky
- zápis do CES dle zákona – všechny podsbírky
- 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) – Dr. M. Krist (spoluředitel), 2012-2016: Post-kopulační
pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců
- GAČR (13-06451S) – Dr. M. Krist (člen výzkumného týmu), 2013-2017: Propojení
fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků
11

-

-

-

-

-

základní výzkum přírodních poměrů Olomouckého kraje (všechna pracoviště)
sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK (všechna pracoviště)
regionální faunistický výzkum Heteroptera (Dr. M. Krist)
mateřské efekty a pohlavní výběr u rodu Ficedula (Dr. M. Krist)
monitoring ohrožených a chráněných druhů mechorostů v oblasti Hrubého Jeseníku a
Zlatých Hor (Mgr. M. Kyselá)
spolupráce s firmou Ecological consulting a. s., při sledování vývoje vegetace lesa
Království v závislosti na přilehlé těžbě štěrkopísku a na průtocích v Moravě, (Mgr. M.
Kyselá)
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 u
lejska bělokrkého (Dr. M. Krist)
Ústav pro výzkum obratlovců, Brno: studium pohlavního výběru na silně filopatrické
populaci lejska bělokrkého (Dr. M. Krist)
výzkum spodnokarbonské fauny Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (Dr. T.
Lehotský)
výzkum spodnokarbonské flóry Nízkého Jeseníku (Dr. T. Lehotský)
výzkum spodnokarbonských fosilií moravského souvrství Nízkého Jeseníku (Dr. T.
Lehotský)
odborné zpracování kolekce jurských gastropodů ze Štramberka (Dr. T. Lehotský)
odborné zpracování kolekce spodnokarbonských fosilií z lokality Borač (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 dobývkách ve štole Antonína
Paduánského v Horním Městě (zpřístupnění části štoly pro veřejnost – realizátor MěÚ
Horní Město); Ing. P. Novotný
výzkum mineralogických poměrů v historických dobývkách v Poštovní štole ve
Zlatých Horách (zpřístupnění části štoly pro veřejnost – realizátor MěÚ Zlaté Hory);
Ing. P. Novotný
pokračování vědecko-výzkumné činnosti v CHKO Jeseníky: historické báňské objekty,
mineralogické poměry (Ing. P. Novotný)
průzkum změn vodní vegetace řeky Moravy (Mgr. V. Hlinická)
spolupráce s Pdf UP na tvorbě výukového materiálu pro studenty VŠ oboru muzejní
pedagogika (Mgr. M. Kyselá)
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
základní výzkum přírodních poměrů Olomouckého kraje, všechna přírodovědná
pracoviště
sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK, všechna přírodovědná
pracoviště
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ZAHRANIČNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

-

spolupráce s pracovníky Slovenského múzea Ochrany prírody a jaskyniarstva
Liptovský Mikuláš (Mgr. V. Hlinická, Mgr. M. Kyselá)
spolupráce na vědecko-výzkumné činnosti s organizací UMBRA (Únia pre
management biotopov a re-aktivity) a SAV Slovensko (Mgr. V. Hlinická)
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 fenologie ptáků a hostitelského parazitizmu; Department of
Biology, NTNU, Trondheim, Norsko (Dr. P. Adamík)

PREZENTACE A PUBLIKACE
- odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti: odborná pracoviště PÚ
- 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
- přednáška na konferenci European Ornithologists´ Union, Srpen 2015, Španělsko (Dr.
P. Adamík)
EDIČNÍ ČINNOST
- přírodovědná řada Zpráv VMO, redakční příprava čísla 309/2015 (Mgr. M. Kyselá)
- podíl v redakční radě České společnosti ornitologické – časopis Sylvia (Dr. P. Adamík
– šéfredaktor)
- redakční rada časopisů: Zprávy VMO + Minerál (Ing. P. Novotný)
KONFERENCE A SEMINÁŘE
- konference Moravskoslezské paleozoikum 2015 (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)
- oborové semináře pořádané AMG, AOPK; (všechna odborná pracoviště)
- 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

13

-

vybudování nové expozice Ohrožené druhy rostlin na východním parkánu VMO
(Mgr. V. Hlinická, Mgr. M. Kyselá)
podíl na expozici: Barokní herbárium (HÚ VMO; Mgr. V. Hlinická)
autorská výstava: Houby (Mgr. M. Kyselá)
autorská výstava: Symbolika zvířat v mýtech, legendách a výtvarném umění
listopad 2015 – únor 2016 (Dr. R. Fifková, Dr. P. Adamík, Dr. M. Krist)
v jednání je umístění výstavy Stopy v kameni v Muzeu v Letohradě (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 – výklad o botanických depozitářích s praktickými
informacemi i ukázkami a představení činnost muzea po edukační stránce (Mgr. M.
Kyselá)
- Mechorosty – bryologický seminář ve spolupráci s Přf UP pro pedagogy a veřejnost
(Mgr. M. Kyselá)
- Mykologická vycházka pro veřejnost s uspořádáním výstavky a odbornou přednáškou
J. Polčáka (Mgr. M. Kyselá)
- Muzejní noc – odborné komentované prohlídky
- Vítání jara – odborné komentované prohlídky
- Den stromů – odborné komentované prohlídky
- Workshop o životě včel v expozici Příroda OK (Dr. P. Adamík)
MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
- realizace a lektorování edukačních programů s botanickou tématikou k expozicím a
výstavám ve VMO i mimo muzeum (Bezručovy sady v Olomouci)
- samoobslužné programy pro Arboretum v Bílé Lhotě
- konzultační činnost při přípravě přírodovědných aktivit
OSTATNÍ PRÁCE
- pokračování spolupráce na projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním ke vědě: Česká
geologická služba, Erudis o.p.s., Muzeum Říčany, Centra for Modern Education (CZ)
s.r.o. (Dr. T. Lehotský)
- 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
problematiku příslušného oboru, ve kterém pracují.
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Individuální plán vzdělávání odborných pracovníků je sestaven do přehledu:

-

Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Workshop Distance Sampling, University of St. Andrews, Skotsko

-

Mgr. Veronika Hlinická
determinační semináře pořádané AMG, AOPK
floristické kurzy pořádané (ČSOP, ČBS)
determinační semináře pořádané MU Brno

-

-

-

-

Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Department of Animal & Plant Sciences, University of Sheffield, UK: Studium
mezipopulační genetické variability sýkory koňadry.
Mgr. Monika Kyselá
determinační semináře pořádané AMG, AOPK
kurzy Školy muzejní propedeutiky pořádané v rámci AMG
kurz základů první pomoci pro veřejnost (Oblastní spolek Českého červeného kříže
Olomouc)
floristické kurzy pořádané (ČSOP, ČBS)
jarní a podzimní bryo-lichenologické dny (ČBS, JU České Budějovice)
determinační kurzy mechorostů (MU Brno)
determinační semináře pořádané AMG a MU Brno
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
srovnávací studie – výzkum spodnokarbonské flóry a fauny (Drahanská vrchovina +
Nízký Jeseník)
Ing. Pavel Novotný
studium podkladů ložiskově geologického charakteru v Geofondu ČGS
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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
kontrola stavu ostatních objektů (věžka, letohrádek – zajištění bezpečnosti)
výpomoc v Arboretu Bílá Lhota

2. Zámek a oranžerie 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

Hlavní úkoly:
-

rekonstrukce zámku, zařízení a vybavení
zprovoznění zámku, včetně pokladny
přijetí nového personálu a kastelána
vytyčení prohlídkových tras
zbudování expozice lidové kultury
zajištění servisu pro návštěvníky zámku
(viz samostatný projekt rekonstrukce zámku)
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Arboretum Bílá Lhota
-

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 2015
- vypsání výběrového řízení na nové logo VMO a s tím spojený jednotný vizuální styl
- realizace edukačních programů ke stálým expozicím VMO a rozšíření jejich nabídky, a to i ve
spolupráci se studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zjm. k expozici
Galerie osobností Olomouckého kraje a v návaznosti na novou učebnici regionálních dějin pro 4.
a 5. ročník ZŠ
- tvorba a realizace doprovodných programů ke stěžejním výstavám roku (Salvátor Dalí,
Symbolika zvířat v mýtech, legendách a výtvarném umění) a burze minerálů
- ve spolupráci s botanickým pracovištěm VMO realizace edukačních aktivit pro Arboretum Bílá
Lhota
- rozšíření prezentace VMO prostřednictvím internetu a rádií
- podíl na vybudování zámecké expozice v Čechách pod Kosířem a její prezentace v médiích
- redakční práce na publikaci Osobnosti Olomouckého kraje
- podíl na přípravě publikace Poklady ze sbírek Olomouckého kraje
- autorské a redakční práce na přípravě publikace k výstavě Symbolika zvířat v mýtech, legendách
a výtvarném umění a zpracování scénáře k této výstavě (PhDr. Fifková)

Plán výstav
Tváře Velké války

do 1. 2. 2015

Salvátor Dalí

13. 3.-31. 5.

ZUŠ M. Stibora

15. 6.‒31. 8.

Symbolika zvířat

13. 11. 2015‒14. 2. 2016

Hlásí se Olomouc! (ČRo)

do 15. 2. 2015

Vesnice objektivem 28

6. 3.-18. 4.

Houby

květen-září

Terarijní zvířata

25. 9-9. 10.

Zlaté poklady střední Moravy

prosinec-leden 2016

Petr Staněk/ Sochařská tvorba

únor-březen

Z historie i současnosti ledního hokeje v Olomouci duben-červen
Olomoucká kanoistika

červenec-říjen
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Hans Christian Andersen/Zimní pohádka

listopad – leden 2016

Srdečný pozdrav z Olomouce

do 8. 2.

Milena Valušková / Chóra

12. 2. -5. 4.

Mýty Grónska

duben-květen

B. Teplý / Kov a kámen

červen-září

Olomoucké akvabely SK UP

listopad-prosinec

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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