NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
NA ROK 2013
Slovo úvodem
Rok 2013 bude pro VMO nadále rokem investičního rozvoje. V roce 2012 byla dokončena
převážná většina plánovaných investic a byly zpřístupněny stálé expozice muzea, ale nadále
zůstává naším úkolem dokončení drobných investičních záměrů a oprav. Stěžejním úkolem je
otevření dalších stálých expozic muzea, konkrétně expozice LAPIDÁRIA, expozice DĚJIN
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI a expozice ETNOGRAFIE. Tyto expozice
budou sice stavebně dokončeny již v roce 2012, nicméně jejich instalaci a zpřístupnění
veřejnosti plánujeme postupně v roce 2013 podle našich kapacitních možností.
V roce 2013 počítáme, že v souvislosti s dokončením a zpřístupněním nových expozic
budeme nuceni kompletně dokončit i úpravy interiéru muzea (chodeb, nových sálů, apod.).
Konkrétně se bude jednat o nátěry a repase dveří do sálu sv. Kláry, opravy trámů v sálech pro
nové expozice, rekonstrukci kuchyně v sále Radeckého, výmalbu v sále sv. Kláry, skleněné
dveře v předsálí, úpravu chodeb pro expozici GALERIE OSOBNOSTÍ OLOMOUCKÉHO
KRAJE, dokončení úprav sálu Václava III. a další drobné úpravy prostor.
Samostatnou kapitolou pak zůstává další etapizace stavby a rekonstrukce ZÁMKU A
PARKU v Čechách pod Kosířem. V průběhu roku 2012 byla dokončena významná část
rekonstrukce prostor zámku, venkovního schodiště, kompletní rekonstrukce zámecké
oranžérie a částečná rekonstrukce sociálního zařízení.
V roce 2013 je přislíben další investiční rozvoj této lokality. Počítáme se schválenou
investicí ve výši 44 000 000,- Kč jednak na dokončení rozpracovaných investičních záměrů
dle projektu, jednak na pořízení a restaurování inventáře zámku. Rovněž počítáme se zhruba
3 000 000,- Kč investicí do I. etapy rekonstrukce parku (obnova výsadby).
Jako v jiných letech zůstává stěžejní činností VMO práce se sbírkami muzea. Nadále
bude nutné dokončit vybalování a setřídění sbírek, které byly postupně převezeny do nových
depozitářů muzea a jsou postupně přebírány a inventarizovány. Vzhledem k tomu, že došlo
v roce 2012 k významné obměně odborných pracovníků, především na HÚ muzea, je tato
práce spojena i s novou katalogizací předmětů a bude pokračovat i v dalších letech. Pro rok
2013 pak bude velmi důležité, zda se nám podaří přesunout sbírky archeologie (zámek Čechy
pod Kosířem), zemědělství (nová expozice muzea v Bílé Lhotě) a lapidária (v nové expozici
bude vybudován i malý depozitář).
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V roce 2013 bude pokračovat úspěšná spolupráce s Univerzitou Palackého
v Olomouci jednak v oblasti společných projektů (granty na obou odborných ústavech VMO),
jednak v oblasti prezentace činnosti obou institucí (U-point, reklama, Info panel). V roce 2013
bude dokončena a otevřena stálá expozice dějin UP ve VMO.
V roce 2012 jsme rovněž zahájili spolupráci se Statutárním městem Olomouc. Tato
spolupráce se bude dle navržené smlouvy o spolupráci rozvíjet především v oblasti stálých
výstav a expozic na radnici města (Expozice olomouckého orloje) a expozice Osobností ve
VMO.
Rovněž jsme zahájili spolupráci s městy Šternberk a Uničov, která by měla být
prohloubena v roce 23013 plánovanými výstavami.
Vlastivědné muzeum v Olomouci plánuje i v roce 2013 uspořádání řady výstav pro
veřejnost. Stěžejní výstava roku s pracovním názvem TAJUPLNÝ EGYPT bude otevřena
v říjnu 2013 a bude prezentovat původní egyptskou sbírku VMO. Další významná výstava
k 1.150 výročí příchodu výročí Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ve spolupráci s VKOL a
MUO začne v dubnu 2013. Obě výstavy by měly být podpořeny výstavními katalogy a
předpokládáme u nich velkou zainteresovanost našeho zřizovatele.
Prioritním úkolem na rok 2013 zůstává dokončení expozic VMO, další ukládání a
vybalování sbírek muzea (především HÚ), dostavba další etapy zámku a parku v Čechách pod
Kosířem a oprava objektů v Bílé Lhotě na Zemědělskou expozici (nákup pozemků a budov
jsme provedli v roce 2012).
Základním problémem v roce 2013 zůstává nedostatek odborných pracovníků (hlavně
pro sbírky HÚ) a prozatím nedořešené financování provozu zámku Čecha pod Kosířem po
jeho otevření (včetně personálního obsazení).
Břetislav Holásek
ředitel VMO
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Hlavní aktivity muzea pro rok 2013:
-

dokončení stálých expozic VMO (Etnografie, UP, Lapidárium)
pokračování v rekonstrukci v zámku v ČPK
odborná sbírková činnost
výstavní činnost
edukační a kulturně-výchovná činnost
budování stálých expozic v městech kraje

Rekonstrukce zámku v ČPK
V roce 2013 by měla být realizovaná další etapa rekonstrukce zámku, měla by navázat na
zahájenou rekonstrukci roku 2012. Předpokládaná výše investice je 44.580.000,- Kč, z čehož
bude 8.160.000,- Kč bude použito na nákup nového mobiliáře a restaurátorské práce,
10.800.000,- Kč na stavební práce včetně opravy podlah a 23.340.000,- Kč bude použito na
ostatní rekonstrukční práce včetně restaurování dřevěných podlah. Po uvedené rekonstrukci
bude možné otevřít větší část zámku jako zámeckou expozici a výstavní prostory, zároveň
bude otevřena část zámku jako depozitář a výstavní prostor archeologie. Investice by měla být
dokončena v roce 2014 s výjimkou Oranžerie, která bude sloužit veřejnosti už v roce 2013.
Ostatní plánované investice v roce 2013:
- ABL – Zemědělská expozice
- expozice UP II. etapa
- Expozice Osobností kraje II. etapa
- Didaktická přírodovědná expozice I. etapa
- rekonstrukce elektro v tzv. Domečku
Mimo uvedené plánované investice dojde k plánovanému nákupu výstavního fundusu a
dalším aktivitám podle finančních možností VMO a zřizovatele.
Úprava stálých expozic v kraji
Nadále se budeme podílet na budování a odborném dohledu nově otevřených expozic ze
sbírek VMO:
- Šternberk - expozice města v klášteře
- expozice hodin
- Uničov – expozice města v budově Vodní branky – expozice bude předělána
- Drahanovice – Černá věž
- Olomouc – expozice orloje na Radnici města – expozice bude doplněna
Základní problémy k řešení po roce 2013:
-

využití a oprava Letního refektáře, včetně souvisejících pozemků
využití prostor ve Vodární ulici – navrhujeme zřizovateli odprodej
konečná náhrada depozitáře v Chudobíně
přestavba prostor tzv. domečku – počítáme s částečnou realizací v roce 2013
stálý podstav kurátorů jednotlivých sbírek
rekonstrukce a další provoz zámku ČPK, včetně personálního obsazení a
potřebných finančních nákladů na provoz
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NÁVRH PLÁNU INVESTIC NA ROK 2013

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ABL - Zemědělská expozice
(nové objekty VMO)
EXPOZICE UP OLOMOUC (II. Etapa)
(I. etapa realizována v roce 2012)
Rekonstrukce elektro a vodo
(Domeček ve VMO)
Výuková přírodovědná expozice
(didaktika pro školy) - I.etapa
(chodba II. patro)
Závěsný systém pro uložení sbírkových předmětů
(koberců apod.)
Přístroje na měření intenzity osvětlení
TESTO 545
Expozice Osobností kraje - II. etapa
(rozšíření)
Výstavní fundus
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500.000,- Kč
300.000,- Kč
450.000,- Kč
250.000,- Kč
125.000,- Kč
50.000,- Kč
300.000,- Kč
250.000,- Kč

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HISTORICKÉHO ÚSTAVU VMO
Priority:
- podíl na vytvoření muzejní expozice v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem
- spolupráce s PÚ na realizaci expozice Lapidarium – Příběh kamene
- vytvoření Zemědělské expozice v ABL
1. Péče o sbírky
– pokračování v práci na novém ukládání sbírkových předmětů a celkové inventarizaci
jednotlivých podsbírek v depozitární budově VMO (Denisova 30). Jedná se zejména o velké
podsbírky (Etnografie, Numismatika, Historický archiv, Obchod a řemesla, Umělecký
průmysl)
– 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.
– Na základě rozhodnutí MV ČR bude v první čtvrtině roku probíhat inventura veškerých
archivních fondů uložených ve VMO a zapsaných do databáze Národního archivního dědictví.
– Pravidelně bude doplňován sbírkový fond v rámci činnosti Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost.
2. věda a výzkum
dlouhodobé cíle:
– identifikace, dokumentace jevů tradiční lidové kultury – podán grant na rok 2013 k MK
ČR
– výzkum regionální historie Moravy a Slezska
– příprava katalogizace vybraných sbírkových celků
3. Prezentace a publikace
ústředním bodem prezentace HÚ VMO budou v roce 2013 následující projekty:
– společná výstava s Muzeem umění Olomouc věnovaná 1150. výročí příchodu soluňských
bratří Cyrila a Metoděje na Moravu nazvaná Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a
Metoděj v historii, kultuře a výtvarném umění.
– realizace stálé expozice „Příběh kamene“
– realizace stálé expozice „Alma Mater Olomucensis“
– realizace expozice „Narození a smrt v lidové kultuře“
– reinstalace expozice „Z dějin města Uničova“ v prostorách uničovské Vodní branky.
– publikování původních studií v odborných periodikách z výsledků vědecko-výzkumné
činnosti pracovišť HÚ
4. Ediční činnost
– publikování příspěvků z odborné konference „Město v baroku, baroko ve městě“ formou
supplementa Zpráv VMO
– společenskovědní řada Zpráv VMO, redakční příprava čísla 306/2012
5. Konference a semináře
– Individuální účast odborných pracovníků na příslušných seminářích a konferencích
odborných komisí AMG
6. Granty
Projekt Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, projekt ESF, OP VK, oblast
podpory 2.2 (1. 1. 2012 – 31. 12. 2014). Pokračování v zajišťování klíčových aktivit: KA1. výuka
semináře „Inventarizace musejních sbírek“ a KA2. proškolení studentů bakalářského stupně v
rámci odborné praxe
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ÚSTAVU VMO
Priority:
- příprava a realizace části didaktické expozice Příroda ČR na 2. patře PÚ (všechna
odborná pracoviště PÚ)
- vytvoření nových lokačních knih sbírkového fondu paleontologie
- podíl na vytvoření muzejní expozice v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem
- spolupráce s HÚ na realizaci expozice Lapidarium – Příběh kamene
- postupné zpracování paleontologické sbírky Veleslava Langa
- vybudování nové expozice Ohrožené druhy rostlin na východním parkánu VMO;
(Mgr. Hlinická, Mgr. Kyselá)
- spolupráce s HÚ na přípravě expozice Barokní herbárium; (Mgr. Hlinická, Mgr.
Kyselá)
1. Péče o sbírky
- externí desinsekce sbírek (plynování), profylaxe (paradichlorbenzen) a repreparace
- plynování geologických depozitářů – proti dřevokaznému hmyzu
- doplňování sbírkových fondů PÚ: terénní práce pracovišť; nákupy
- 10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
- zápis do CES dle zákona
- dokončení 100% inventury sbírkového fondu paleontologie, zapsaného v CES a
druhém stupni evidence, znovuobnovení a dolepování inventárních čísel na každém
sbírkovém předmětu
- pokračování v zápisech podsbírek PÚ VMO v DEMUSu
2. Vědecko-výzkumná a odborná činnost
- základní výzkum přírodních poměrů Olomouckého kraje (všechny obory PÚ)
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK (všechny obory PÚ)
- kompletace vědeckých poznatků na přírodovědných objektech OK v oborech PÚ
- postupné odborné zpracovávání materiálů ve fondu zoologie
- odborné zpracování spodnokarbonské mlží fauny Drahanského kulmu (dr. Lehotský)
- terénní výzkumy sedimentárních formací na Moravě a ve Slezsku (dr. Lehotský)
- dokončení mineralogického a montanistického výzkumu ve Velké kotlině v Hrubém
Jeseníku (Ing. Novotný)
- fotodokumentace přírodovědných objektů v Olomouckém kraji (všechny obory PÚ)
- „Regionální faunistický výzkum Heteroptera“, (dr. Krist)
- „Mateřské efekty a pohlavní výběr u rodu Ficedula“, (dr. Krist)
- spolupráce s moravskosleskou pobočkou ČBS, (Mgr. Hlinická, Mgr. Kyselá)
ZAHRANIČNÍ VĚDECKO - VÝZKUMNÁ ČINNOST

-

spolupráce na výzkumu migrace pěvců pomoci geolokátorů, Schweizerische
Vogelwarte Sempach, Švýcarsko (dr. Adamík)
spolupráce na výzkumu fenologie ptáků a hostitelského parazitizmu; Department of
Biology, NTNU, Trondheim, Norsko (dr. Adamík)
spolupráce na celoevropském projektu studia barevné variability lejsků; Department of
Biology, University of Turku, Finsko (dr. Adamík)
Department of Animal & Plant Sciences, University of Sheffield, UK: Studium
mezipopulační genetické variability sýkory koňadry; (dr. Krist)
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-

Department of Evolutionary Biology, Uppsala University, Sweden: Studium
mezipopulační variability v prevalenci ptačích malárií; (dr. Krist)
spolupráce na vědecko-výzkumné činnosti s organizací UMBRA (Unie pro
management biotopů a re-aktivity), Slovensko (Mgr. Hlinická)
spolupráce s pracovníky Slovenského múzea Ochrany prírody a jaskyniarstva
Liptovský Mikuláš (Mgr. Hlinická, Mgr. Kyselá)
spolupráce s pracovníky IFC (Institute for forage crops), Kruševac, Srbsko (Mgr.
Hlinická)

3. Prezentace a publikace
- odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti odborných pracovišť PÚ
- elektronická verze informačních materiálů o přírodovědných objektech OK
ZAHRANIČNÍ PREZENTACE

-

přednáška na konferenci Evropské ornitologické unie, Srpen 2013, University of East
Anglia, Norwich, UK (dr. Adamík)
Spolupráce s Opolskou univerzitou v Opoli; příprava publikace Szlak geoturystyczny
Pradziad (dr. Lehotský)

4. Ediční činnost
- redakční příprava čísla 305/2013 Zpráv VMO (Mgr. Kyselá)
- podíl v redakčních radách časopisů:
- Zprávy VMO-přírodovědná řada: dr. Adamík, Mgr. Kyselá, Ing. Novotný
- Česká společnost ornitologická – časopis Sylvia (dr. Adamík – šéfredaktor)
- Slezské Zemské Muzeum v Opavě – Časopis Slezského zemského muzea, část A
(dr. Adamík)
- Studie Muzea Prostějovska v Prostějově (dr. Lehotský)
5. Konference a semináře
- Kroužkovací aktiv Národního Muzea (dr. Adamík)
- Zoologické dny 2013 Brno (dr. Adamík, dr. Krist)
- přírodovědné oborové semináře pořádané AMG (botanický, geologický, zoologický)
- floristické kurzy pořádané ČSOP, ČBS; (Mgr. Hlinická, Mgr. Kyselá)
- bryolichenologické dny, ČBS; (Mgr. Kyselá)
- sběrová expedice pro BSOD; (Mgr. Hlinická)
- semináře komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností AMG; (Mgr. Kyselá)
6. Granty
- podání žádosti o výzkumný grant u Grantové agentury ČR, dr. Adamík
- podání žádosti o cestovní grant pro studium ornitologických sbírek v Naturhistorisches
Museum ve Vídni, Rakousko (Synthesys Taxonomic Access Facilities), dr. Adamík
- pokračování řešení grantu GAČR (P506/12/2472), doba řešení 2012-2016: „Postkopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy
u pěvců“, dr. Krist
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- Workshop Distance Sampling, University of St. Andrews, Skotsko (dr. Adamík)
- lektorské dovednosti pořádané ekologickým centrem Sluňákov; (Mgr. Kyselá)
- determinační semináře pořádané AMG; (Mgr. Hlinická, Mgr. Kyselá)
- kurzy Školy muzejní propedeutiky pořádané v rámci AMG; (Mgr. Kyselá)
EXPOZICE A VÝSTAVY
- sběr přírodovědného materiálu, který nahradí poškozené části v expozici „Příroda
Olomouckého kraje“, dle potřeby
DÍLNY A EXKURZE VLASTNÍ
- Vítání jara – odborné komentované prohlídky; (Mgr. Hlinická, Mgr. Kyselá)
- Den stromů – odborné komentované prohlídky; (Mgr. Hlinická, Mgr. Kyselá)
- odborná spolupráce při vytvoření výukových programů k expozici Příroda OK
- odborná spolupráce při vytvoření výukových programů k výstavám s přírodovědnou
tématikou
- vedení exkurze pro veřejnost (dr. Lehotský, předběžně jaro 2013)
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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
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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

10

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ÚTVARU MARKETINGU A
PREZENTACE VMO
Priority:
- vybudování zámecké expozice v Čechách pod Kosířem
- realizace vzdělávacích programů k novým stálým expozicím VMO a rozšíření jejich nabídky
- realizace výstavy s pracovním názvem Tajuplný Egypt ve spolupráci s Náprstkovým muzeem
v Praze, včetně bohatého doprovodného programu (edukační programy, workshopy, přednášky…)
- vypsání výběrového řízení na nové logo VMO a s tím spojený jednotný vizuální styl
Plán vlastní publikační činnosti VMO
Tajuplný Egypt, katalog výstavy
Zprávy VMO č. 306/2012, společenské vědy
Zprávy VMO č. 305/2012, přírodní vědy

Plán výstav
Historické cukrárny

do 20. ledna

Radeckého sál

Velká fotbalová výstava

do 6. ledna

sál sv. Kláry

Tajemný svět lišejníků

do 17. března

Mendelův sál

Fotografie J. Štreita

leden - únor

sál sv. Kláry

Doba měst a hradů

únor – březen

Handkeho sál

Královna Dagmar

březen - duben

Mánesova galerie

Obrazy K. Gotta

duben - červen

sál sv. Kláry

Mezi Východem a Západem

duben - srpen

Handkeho sál

Lastury

květen – září

Mendelův sál

Výstava k DED

září

Handkeho sál

130. výročí VSMO

květen – červenec

Mánesova galerie

Tajuplný Egypt

říjen - březen 2014

sál sv. Kláry

Egyptská mytologie – symbolika zvířat

říjen – březen 2014

Handkeho sál

Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce listopad - únor 2014
V plánu výstav může ještě docházet ke změnám.
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Mendelův sál

