NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
NA ROK 2012
Slovo úvodem
Rok 2012 bude pro Vlastivědné muzeum v Olomouci nadále rokem velkých investičních
aktivit, které se negativně projeví na provozu VMO směrem k návštěvníkovi.
Rekonstrukce hlavní muzejní budovy, která zahrnuje rekonstrukci výstavních sálů,
kompletní rekonstrukci elektroinstalace, výměnu oken, rekonstrukci Václavkova sálu,
vybudování nového vchodu do muzea a zřízení nových stálých expozic, je velice náročnou
operací a vzhledem k tomu, že bude kompletně dokončena až v závěru března 2012, bude
nutně omezen i samotný provoz VMO pro veřejnost.
V roce 2012 počítáme rovněž s pokračováním našich investičních aktivit, jež budou
zaměřeny především na konečné zpřístupňování muzea pro návštěvníky. Bude postupně
dokončena rekonstrukce prostor nového vchodu a navazujících prostor chodeb a sálů, kde
počítáme z rozsáhlou expozicí věnovanou osobnostem Olomouckého kraje a kde bude
instalován i informační systém pro návštěvníky nových expozic. Spolu s plánovanou novou
expozicí etnografie bychom rádi otevřeli v rekonstruovaných prostorech v Denisové ulici
stálou výstavu z naší podsbírky Lapidárium.
Samostatným rozsáhlým úkolem pak bude využití zámku v Čechách pod Kosířem a
přilehlého parku. Zde pro rok 2012 plánujeme po rekonstrukci prostor 1. patra jižního křídla
zámku otevření zcela nové zámecké expozice s důrazem na hraběcí rodinu Silva-Tarouca a
malíře Josefa Mánesa.Vzhledem k tomu, že dojde k podstatnému nárůstu výstavních prostor
(doposud zde bylo v nájmu Muzeum Prostějovska v Prostějově), a to ze dvou sálů na dvanáct,
a samotný zámek bude procházet další rekonstrukcí (v plánu je rekonstruovat přízemní
prostory stejného křídla), je nutné zámek personálně doobsadit průvodci a koncem roku i
kastelánem.
Stěžejní činností VMO zůstává i nadále činnost sbírkotvorná. Péče o sbírky se bude
odehrávat převážně v nových prostorech, přesto zůstávají podsbírky, které jsou uloženy
v nevyhovujících podmínkách. Konkrétně jsou to podsbírky Archeologie, Zemědělství a část
podsbírek Průmysl, obchod, řemesla a Lapidárium.Tento stav se budeme snažit vyřešit jednak
přemístěním Archeologie do prostor zámku v Čechách pod Kosířem, Lapidária do nové
expozice a Zemědělství postupně do nových objektů, které plánujeme v roce 2012 koupit
v sousedství Arboreta Bílá Lhota. Rovněž plánujeme v roce 2012 odkoupit další pozemky
v obci Bílá Lhota, které nutně potřebujeme pro zahradní techniku a zeminu v ABL.
V roce 2012 budeme i nadále úzce spolupracovat s Univerzitou Palackého v Olomouci.
Konkrétně jsou rozpracovány granty na Přírodovědném i Historickém ústavu VMO,
zpracovává se projekt společné expozice Dějin univerzity, který by měl být realizován v roce
2012, a nadále spolupracujeme s Univerzitou třetího věku.
Prioritním úkolem pro rok 2012 je otevření nových stálých expozic - přírodovědné a
historické - pro veřejnost.
Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO
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Hlavní aktivity muzea pro rok 2012:
- otevření stálých expozic přírody a historie
- pokračování realizace investičních záměrů
- rekonstrukce zámku a revitalizace parku v Čechách pod Kosířem
- odborná sbírková činnost
- výstavní činnost
- edukační a kulturně-výchovná činnost
- budování stálých expozic v městech kraje
Otevření stálých expozic
Začátkem 2.čtvrtletí roku 2012 budou otevřeny stálé expozice přírody a historie spolu
s novým vchodem do VMO.
Investiční
V roce 2012 budou dokončeny hlavní investiční akce na hlavní budově VMO (elektro,
expozice, vybavení vchodu, dovybavení VS) a zároveň budou zahájeny nové investiční akce.
Výstavní činnost
Hlavní výstavou roku bude výstava Zločin a trest v Olomouci a okolí, kterou bude VMO
pořádat spolu s Krajským ředitelstvím Policie ČR.
Rekonstrukce zámku v ČPK
V roce 2012 bude pokračovat rekonstrukce zámeckých prostor, která byla zahájena v říjnu
2011, a je plánovaná i druhá etapa rekonstrukce spodního traktu jižního křídla zámku pro
archeologickou expozici a depozitáře.
Rovněž ba měla být zahájena revitalizace parku.
Budování 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
- Drahanovice – Černá věž
- Olomouc – expozice orloje na Radnici města
V roce 2012 plánujeme na nově odkoupených pozemcích v obci Bílá Lhota postupné zřízení
malého zemědělského muzea a prodej okrasných dřevin (vedle ABL).
Odborná sbírková činnost
V roce 2012 bude zcela obnoven přístup badatelů do sbírkových prostor. Po dokončení
expozic VMO bude možné se opět věnovat badatelské činnosti a postupně bude převezena
většina depozitáře z Chudobína do vyhovujících prostor.
Základní problémy k řešení po roce 2012:
- využití a oprava Letního refektáře, včetně souvisejících pozemků
- využití prostor ve Vodární ulici
- konečná náhrada depozitáře v Chudobíně
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- přestavba prostor tzv. domečku
- stálý podstav kurátorů jednotlivých sbírek
- rekonstrukce a další provoz zámku ČPK, včetně personálního obsazení a potřebných
finančních nákladů na provoz

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HISTORICKÉHO ÚSTAVU VMO
1. Péče o sbírky
-

-

celková inventarizace a vytváření lokačního systému v jednotlivých podsbírkách
(zejména Numismatika, Etnografie, Archiv VMO, Průmysl obchod, řemesla,
Umělecký průmysl)
postupný převoz sbírkových předmětů z nevyhovujícího depozitáře v Chudobíně
10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
zápis do CES dle zákona

2. Věda a výzkum
-

identifikace, dokumentace jevů tradiční lidové kultury
výzkum regionální historie Moravy a Slezska
příprava katalogizace vybraných sbírkových celků

3. Prezentace a publikace
-

odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti pracovišť HÚ

4. Ediční činnost
-

přírodovědná řada Zpráv VMO, redakční příprava čísla 304/2012

5. Konference a semináře
-

Setkání regionálních pracovníků pro tradiční lidovou kulturu a pracovníků MK ČR

6. Granty
-

Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, projekt ESF, OP VK,
oblast podpory 2.2 (1. 1. 2012 – 31. 12. 2014). VMO je partnerem projektu
s finančním příspěvkem – zajišťuje klíčové aktivity: 1. výuka semináře „Inventarizace
musejních sbírek“ a 2. proškolení studentů bakalářského stupně v rámci odborné praxe
(5 míst)
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ÚSTAVU VMO
1. Péče o sbírky
-

externí desinsekce sbírek a repreparace
doplňování sbírkových fondů PÚ: terénní práce pracovišť; nákupy
10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
zápis do CES dle zákona

2. Věda a výzkum
-

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 fondech

ZAHRANIČNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
- spolupráce na výzkumu fenologie ptáků a hostitelského parazitizmu; Department of
Biology, NTNU, Trondheim, Norsko
- spolupráce na celoevropském projektu studia barevné variability lejsků; Department of
Biology, University of Turku, Finsko
3. Prezentace a publikace
-

odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti pracovišť PÚ
elektronická verze informačních materiálů o přírodovědných objektech OK

ZAHRANIČNÍ PREZENTACE
- spolupráce s Agenturou NATURA Opava na přírodovědných programech v Preveze
v Řecku; grantový projekt Leonardo.
4. Ediční činnost
-

přírodovědná řada Zpráv VMO, redakční příprava čísla 303/2012
podíl v redakčních radách: Studie Muzea Prostějovska v Prostějově, časopis Minerál,
Česká společnost ornitologická – časopis Sylvia (Mgr.Adamík – šéfredaktor), Slezské
zemské muzeum v Opavě – Časopis Slezského zemského muzea, část A.

5. Konference a semináře
-

příprava konference Moravskoslezské paleozoikum
Kroužkovací aktiv Národního muzea Litomyšl
Zoologické dny 2012 Olomouc
oborové semináře pořádané AMG
semináře komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností AMG
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6. Granty
- Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanizmy; podíl na
výzkumném záměru PřF UP Olomouc (součást výzk. zám. MŠMT 6198959212).
- Biologické vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi – projekt Pedag. fakulty UP;
podíl VMO: „Muzejní pedagogika pro budoucí učitele přírodovědných oborů" (o
přijetí projektu se rozhoduje v prosinci 2011)
7. Vzdělávání pracovníků
-

Workshope Distance Sampling, University of St. Andreas, Skotsko

NÁVRH PLÁNU INVESTIC NA ROK 2012
Přecházející akce:
- Čechy pod Kosířem (zámecká budova a oranžérie)
- expozice historie a přírody
- nový vchod do muzea, včetně vybavení
Nově plánované akce:
- revitalizace zámeckého parku v Čechách pod Kosířem
- 2. etapa rekonstrukce zámku v Čechách pod Kosířem, včetně zbudování stálých zámeckých
expozic a vybavení depozitářů archeologie
- zbudování nové expozice etnografie v hlavní budově VMO
- zbudování nové expozice Příběh kamene v budově Denisova 30
- Klášterní Hradisko – oprava budovy Letního refektáře
- zbudování expozice osobností kraje a úprava chodeb, včetně informačního systému muzea
- oprava budov pro potřeby ABL a muzea v plánovaných odkoupených budovách v obci Bílá
Lhota
- zahájení zbudování nové expozice Dějiny univerzity (ve spolupráci s UP)

Vzhledem k významným změnám, které přinesou dokončené investiční akce (zejména
otevření nových stálých expozic a zámeckých expozic v Čechách pod Kosířem), vyvstane
otázka nových nákladů na provoz těchto prostor, tzn. náklady na energie a zejména mzdové
náklady (dozory expozic).
Konečná podoba plánu se samozřejmě odvíjí od výše rozpočtu, která nám pro rok 2012 bude
schválena.
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Návrh plánu činnosti útvaru marketingu a prezentace VMO
Priority:
- vybudování zámecké expozice v Čechách pod Kosířem
- vytvoření výchovně vzdělávacích programů k novým stálým expozicím VMO a jejich
realizace
- realizace výstavy Zločin a trest v Olomouci a okolí ve spolupráci s PČR
- vypsání výběrového řízení na nové logo VMO a s tím spojený jednotný vizuální styl
- vybavení nového vstupu do VMO
Plán vlastní publikační činnosti VMO
Zločin a trest v Olomouci a okolí, katalog výstavy
Zprávy VMO č. 304/2012, společenské vědy
Zprávy VMO č. 303/2012, přírodní vědy
Katalogy - letáky k nově otevřeným expozicím VMO a zámku v Čechách pod Kosířem

Plán výstav na rok 2012
Fenomén Jiří Suchý

do 29. ledna 2012

Velký sál

Astrologická výstava

leden – únor

Severní sál + chodba

Poznávej se

10. února – 25. března

Velký sál

Vějíře a krajky

březen – duben

Severní sál

Zločin a trest v Olomouci a okolí

24. dubna – 16. září

Velký sál, Severní
sál

150. výročí Sokola

červen – červenec

Malý západní sál

Ladislav Jalůvka – obrazy,
Veronika Selingerová – plastiky

říjen

Severní sál, chodba

Terarijní zvířata

1. polovina října

klubovna

Tajemný svět lišejníků

říjen – prosinec

Malý západní sál

Od doby kamenné po dobu
slovanských hradišť

listopad – leden 2013

Severní sál

Stavebnice Merkur, historické hračky

listopad– leden 2013

Velký sál

Prezentace z nálezů v depozitářích VMO

březen 2012?

Malý sál
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