PLÁN ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA
V OLOMOUCI
NA ROK 2010
Úvodní slovo
Rok 2010 je pro Vlastivědné muzeum v Olomouci rokem, ve kterém jsou
rekonstrukce muzejních budov po stavební stránce téměř dokončeny.
Snahou pracovníků muzea bylo vždy po dobu rekonstrukce v letech 2005 2009 zůstat v povědomí návštěvníků. Pro rok 2010 je proto jedním
z hlavních úkolů muzea realizovat akce, které mají za cíl zvýšit
návštěvnost.
Při sbírkotvorné činnosti budou jednotliví odborní pracovníci
uplatňovat přístup moderní sbírkové činnosti, která se nebude vyhýbat, na
základě předkvalifikace, i vyřazování nefunkčních a dle koncepce
sbírkotvorné činnosti nepotřebných sbírkových předmětů.
Hlavním úkolem a cílem zvýšené pozornosti odborných pracovníků
bude odborné získávání a zpracovávání předmětů, evidence sbírkových
předmětů na PC, přepisy karet do programu Demus, aplikace čárových
kódů na sbírkové předměty, přípravy přednášek, publikační činnost a jiné.
Pokračovat se bude ve fotografické dokumentaci sbírkových předmětů
v rámci digitalizace sbírek, vybrané soubory budou tak, jako v minulých
letech, prezentovány formou vizuálních katalogů na webových stránkách
muzea.
Práce v depozitářích na Denisově ul. bude reflektovat zavádění čárových
kódů pro evidenci a lokaci sbírkových předmětů.
Pro rok 2010 se počítá s restaurováním čtyř renesančních reliéfů
umístěných ve zdi nádvoří muzea. Pro tuto akci bude podána žádost o
finanční příspěvek z programu ISO MKČR.
Prezentační činnost bude zaměřena na pořádání výstav, rozšíření
nabídky miniexpozic vlastních sbírkových předmětů na chodbách muzea,

tvorbu katalogů a přípravu přednášek. Z výstav plánovaných na rok 2010
je nutné zmínit výstavu JAVOŘÍČKO zpracovanou pracovištěm předsedy
Parlamentu ČR a výstavu BAROKO, která je zpracovávána ve spolupráci
s Muzeem umění v Olomouci a v našem muzeu se představí část zaměřená
na měšťanskou barokní kulturu. Pro značnou oblibu ze strany návštěvníků
bude pokračováno v pořádání vánočních výstav a bude prezentována další
tématická výstava zaměřená na parky a zahrady nazvaná SYMBOLIKA
KVĚTIN. K muzejním výstavám každý garant či autor výstavy zajistí i
doprovodný program a komentované prohlídky.
Jak finančně, tak organizačně budou preferovány výstavy vlastní,
autorské se sbírek VMO, případně výstavy putovní či převzaté od jiných
organizací, vždy s doplněním vlastními sbírkovými předměty.
Prioritní akcí VMO pro rok 2010 je získání finančních prostředků na
vybudování nové stálé expozice, když původní zastaralé expozice bylo nutno
pro rekonstrukce obou muzejních budov v minulých létech zrušit. Souběžně
s úsilím o získání finančních prostředků v rámci Programů OK, Cíl 2,
aktivity 2.1 Modernizace a nové instalace expozic muzeí a výstav
s charakterem kulturních tradic a řemesel regionu včetně stavebních úprav
bude požádáno i MK ČR v programu Tradiční lidová kultura požádáno o
dotaci. Průběžně budou probíhat práce na libretu, vytváření scénáře
technického i předmětového i projekční práce na výtvarné zpracování
expozice. V rámci péče o dlouhodobě vystavených sbírkových předmětů
v expozicích bude kladen důraz na ochranu sbírkových předmětů před
nadměrným osvětlením, zejména instalací rolet do oken a použitím LED
diodových světel ve vitrínách.
Prioritní akcí významnou nejen pro muzeum, ale jak uplynuté ročníky
ukázaly i pro celou Olomouc bude uspořádání, v pořadí již čtvrté „Muzejní
noci“.
V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem budou probíhat kulturní
akce zajištěné jednak muzeem, jako např. vystoupení hanáckých
folklórních souborů, hanácké muziky apod., jednak bude nadále
pokračováno ve spolupráci na akcích pořádaných společně s obcí Čechy
pod Kosířem, Muzeem kočárů aj.
V publikační činnosti je v plánu vydání dvou čísel Zpráv VMO 2010,
vydání katalogů a běžných tiskovin k výstavám aj.
V oblasti spolupráce se školami budou opět pokračovat výukové
programy a v rámci spolupráce s Univerzitou třetího věku UP v Olomouci
bude VMO zajištěn přednáškový program na letní semestr roku 2009/2010
a na zimní semestr roku 2010/2011 v počtu nejméně 30 přednáškových
bloků. Další přednášky pro veřejnost budou probíhat ve spolupráci
s Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci.

Z hlediska investiční a stavební činnosti je plán na letošní rok značně
obsáhlý. Vzhledem k již proběhlým rekonstrukcím v obou budovách VMO,
zejména k rekonstrukci celého topného systému v hlavní budově, je
zapotřebí, v rámci úspor, usilovat o zařazení výměny oken v hlavní budově
do investičních akcí na rok 2010, aby nedocházelo k neovlivnitelnému a
jinak neodstranitelnému úniku tepla v topné sezoně. V plánu VMO je i
rekonstrukce elektrických rozvodů v hlavní budově, které jsou zastaralé a
v současné době již z bezpečnostního hlediska nevyhovují a je u nich i
nebezpečí vyhoření celých rozvodů. V roce 2009 proběhla projektová
příprava rekonstrukce Václavkova sálu na sál víceúčelový s multimediální
technikou; plán na rok 2010 předpokládá realizaci tohoto záměru. Podle
finančních možností bude zhotoven projekt a zahájena přeměna Malého
sálu na vstupní prostor do muzea. Touto úpravou tak návštěvníci budou
mít přímý vstup do akčních prostor muzea, tj. do výstavních sálů, klubovny
a Václavkova sálu přímo z veřejné komunikace. Stávající vstup branou do
dvora zůstane určen pro služební účely. Samozřejmostí je běžná údržba
všech objektů ve správě muzea, pracovníci provozu se budou podílet na
technických pracích při instalaci výstav (montáž, demontáž, nátěry,
osvětlení apod.), opravách a výrobě výstavního mobiliáře aj.
VMO uvažuje o využití Letního refektáře Kláštera Hradisko pro potřeby
VMO a v případě, že Olomoucký kraj bude projekt rekonstrukce Letního
refektáře realizovat a rozběhne se i projekt rekonstrukce zámku a
zámeckého parku v Čechách pod Kosířem, bude se zpracovávat podrobný
scénář využití přípravou libret expozic a výstav v tomto objektu.
Zámecký park v Čechách pod Kosíře, který je kulturní památkou, vyžaduje
trvalou péči kmenových pracovníků. Zachování parku předpokládá
pravidelnou péči, která kromě průběžného provádění odstraňování
plevelných dřevin, průklest rozbujelých keřů, údržbu parkových cestt a
jiné drobné zahradnické práce. Tato pravidelná péče nemůže být
zajišťována dodavatelsky, ale potřebuje vlastní kvalifikované pracovníky –
k vedoucímu parku ještě minimálně 3 zahradníky jako kmenový stav
pracovníků Zároveň je pro dobrý výkon této činnosti nutné vybavit
pracovníky parku zakoupením potřebné techniky (traktoru s vlečkou a
příslušenstvím, štěpkovači, křovinořezy, motorovou pilou, vysavači na
spadané listí a dalšími potřenými přístroji na kvalitní údržbu parku a
vybavení dílny.

PhDr. Miloslava Hošková, CSc.
ředitelka VMO

Priority VMO:
- připravit a realizovat výstavy roku 2010
- periodická inventarizace sbírkových předmětů
- průběžné doplňování chybějících programů DEMUS pro postupný
zápis sbírkových předmětů vedoucí ke zvýšenému úsilí při přepisu
karet do programů DEMUS
- pokračování v obnově nového výstavního mobiliáře
- vybudování expozice kamenů z lapidária v suterénních prostorách
Denisova ul.
- vystavení monoxylu v nových prostorách na Denisově ul.
- podání projektu „Tvorba a instalace nové expozice“ do aktivit
Programu OK cíl 2
- práce na dílčích libretech nové expozice : přírodovědné, historické, a
národopisné
- pokračovat ve stávající spolupráci a navazovat nové kontakty
v mezinárodní spolupráci
- vybavení zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem kmenovými
zahradníky a zahradnickou technikou.
Plán VMO na rok 2010 je zpracován na základě priorit plánů činnosti
jednotlivých ústavů a oddělení, osobních plánů činnosti jednotlivých
pracovníků a plánu činnosti Arboreta v Bílé Lhotě a zámeckého areálu
v Čechách pod Kosířem.
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Plán úseku ředitele na rok 2010
Ředitel VMO
řídící, koncepční, rozborová a organizační činnost
organizace a řízení porad vedení
organizace poradních a odborných komisí VMO
spolupráce s Vlastivědnou společností muzejní
aktualizace a tvorba vnitropodnikových norem řízení
Sekretariát
organizace a zápisy z porad ředitele
agenda VMO, spisový řád ředitelství VMO
vedení archivu VMO
vedení agendy CES
Tisková mluvčí, redaktorka
Organizace vztahů k hromadným sdělovacím prostředkům
- organizace tiskových konferencí k výstavám a k aktuálním událostem ve VMO
- příprava podkladů pro média (pravidelná průběžná spolupráce s redakcemi: Olomoucký den,
MF Dnes, Právo, Kdy – kde – co v Olomouci, Krok – knihovnická revue Olomouckého
kraje, Olomoucký kraj, Věstník AMG, Český rozhlas Olomouc, TV Morava, ZZIP, televizní
studio, Radniční listy a s ČTK)
- vydávání a rozesílání tiskových zpráv k výstavám, přednáškám a kulturním akcím ve VMO
médiím
Publicistická činnost
- příprava podkladů pro program VMO
- články pro tisk
- redakční práce na tiskovinách muzea a Zprávách VMO
- příprava autorského katalogu k výstavě Adonisova zahrada / Symbolika květin v mýtech,
legendách a výtvarném umění
- průběžná aktualizace www.vmo.cz
Výstavní činnost
- autorská výstava Adonisova zahrada / Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném
umění, která proběhne v termínu cca 12. 11. 2010 - 16. 1. 2011 ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem, ú. o. p. Olomouc, ú. o. p. Kroměříž, a Vědeckou knihovnou v
Olomouci
Koordinační činnost a edice propagačních materiálů
- průběžný dozor nad věcnou správností a korektury textů všech propagačních materiálů
VMO
- spolupráce s odbornými pracovišti
Organizace a zajišťování kulturně vzdělávacích programů v rámci VMO
- organizace a dramaturgie vernisáží
- spolupráce se školami, zjm. s Univerzitou třetího věku při FF UP jako garantka
specializovaného modulu Kultura v minulosti a současnosti
Archiv a koordinace činností VSMO
- průběžné monitorování denního tisku a archivování zpráv o VMO apod.
- zajišťování kontaktu s VSMO

Inzerce
- smlouvy s mediálními partnery
- inzerce v denním tisku, příprava inzerátů v různých propagačních materiálech atd.
BOZP a PO
Zajištěno smluvně s firmou Klimíček v plném rozsahu:
předepsaná školení zaměstnanců
proškolení nově přijatých zaměstnanců
veřejné prověrky BOZP a PO, kontrola odstraněných závad
revize vybraných technických zařízení dle předpisů
spolupráce s orgány státní správy
školení požárních hlídek
zajišťování funkčního stavu hasící techniky
posuzování požárního nebezpečí zejména v depozitářích
Pracoviště informatiky
zabezpečování technických záležitostí na úseku informatiky VMO (instalace nových PC,
zavádění a údržba sítě, zavádění programů do PC, doplňování www stránek VMO atd.)
Ekonomický odbor
vedení podrobné evidence investičního majetku
vedení hospodaření VMO
sledovat dodržování limitů
dodržovat veškeré zákony a nařízení ve vztahu k ekonomice a platům
průběžné proškolování o nových předpisech v účetnictví
zabezpečit správnost a včasnost ekonomických ročních uzávěrek
Personální odd., kontrola, pokladna
vedení osobních spisů pracovníků
zabezpečení přijímací a propouštěcí agendy pracovníků
vedení agendy pracovníků na dohody
zabezpečení dokladové evidence pracovníků na dohody o pracovní činnosti a o provedení
práce
provádění jednorázové kontroly (úplnost, účetních dokladů, hospodárnost autoprovozu a
vedení prvotních dokladů, prověrka hospodaření s FKSP, vedení smluv, pokladních knih aj.)
průběžné proškolování v novinkách personální práce

Plán práce regionálního centra péče o tradiční lidovou kulturu (RCTLK)
při VMO
- identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury, především závěrečný ročník
celorepublikové dotazníkové akce: účast na připomínkovém řízení k formě dotazníku,
distribuce dotazníků do všech obcí kraje a zajištění maximální návratnosti po předchozím
vyplnění, předání vyplněných dotazníků v termínu NÚLK ve Strážnici k dalšímu zpracování
- vyhledávání, dokumentace a výzkum živých nebo obnovených jevů TLK na území
Olomouckého kraje – tento výzkum navazuje na předchozí ročníky výzkumu a vychází
především z jevů zmapovaných při dotazníkových akcích, a to především na Hané , ale také u
významných národnostních menšin na území kraje
- identifikace a podpora nemateriálních statků TLK v kraji a jejich evidence pro Seznam
nemateriálních statků TLK v ČR

- evidence lidových řemesel, sběr materiálu a shromažďování podkladů pro návrh na
nominaci k udělení titulu Nositel tradice lidového řemesla – nalezení, výběr a dokumentace
vhodných kandidátů - pro rok 2010 zpracovat návrh na nominaci jednoho kandidáta
- identifikace a dokumentace mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví v regionu
- digitální archivace a tvorba databází: průběžné doplňování digitálního foto i video archivu
(CD, DVD) dokumentovaných jevů, digitalizace historických dokumentů – foto, video i
listinných – zejména digitalizace kazet VHS z videofondů obecních úřadů, organizátorů akcí
- poskytování informačních a odborných služeb odborné i laické veřejnosti a další prezentace
a popularizace výstupů z výzkumu a dokumentace RC,
- účast na odborných sympoziích a konferencích s tématikou korespondující s činností a
zaměřením RCPOTLKL
- účast na jednáních zástupců regionálních center, NÚLK ve Strážnici a MK ČR, spolupráce
s dalšími regionálními centry, spolupráce s NÚLK při předávání podkladů a výstupů při
spoluvytváření webových stránek , upořádání pracovní konference regionálních center,
NÚLK a MK ČR v prostorách VMO v Olomouci.

1. Sbírky
1.1. Evidence
1.1.1. Chronologický zápis
Akviziční činnost probíhá v součinnosti s Poradním sborem pro sbírkotvornou činnost
Vlastivědného muzea v Olomouci ve všech fondech
V roce 2010 jsou plánována dvě zasedání Poradního sboru (jaro – podzim). V souladu se
sbírkotvorným záměrem budou kromě darů a systematických sběrů probíhat i nákupy
příležitostných kolekcí a jednotlivých sbírkových předmětů.
Předpokládaný počet nárůstu sbírek v rámci běžné činnosti PÚ VMO činí cca 500 ks, HÚ VMO cca
100 ks a jeho reálná výše bude ovlivněna ekonomickými podmínkami.
Sběry pro Banku semen ohrožených druhů probíhají ve spolupráci se správami CHKO, NP, s AOPaK
a ČSOP.
Na podzim 2009 bude VMO nabídnuta k odkoupení sbírka brouků zesnulého p. Rostislava
Fornůska. Jednat se bude asi o 30 000 ks. Pokud se schválí nákup této sbírky, bude v roce 2010
probíhat její zpracování a zaevidování.

1.1.2. Systematický zápis
Po schválení nových přírůstků a jejich zápisu do CES bude pokračovat průběžné zajišťování
evidence dle zákona č. 122/2000Sb a vyhlášky č. 275/2000 Sb.
.
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V podsbírkách PÚ VMO bude pokračovat zápis všech sbírkových fondů v databázovém prostředí
DEMUS.

Postupný zápis starých sběrů paleontologické podsbírky.

U přepisu karet sbírkových předmětů na PC bude pokračováno dle možnosti stěhování.
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Kartografie
253 ks
dr. Drtílková
Pohlednice
500 ks
Mgr. Kunzfeldová
Olomuciana
11 ks
Mgr. Kunzfeldová
Archeologie
2.000 ks
Mgr. Hlubek
Zábava a hry
500 ks
Mgr. Sofková
Archiv
500 ks
Mgr. Sovková
Pohlednice
1.000 ks
I. Hradilová
Umělecký průmysl
1.000 ks
I. Hradilová
Etnografie
1.500 ks
R. Růžičková
Etnografie
1.000 ks
J.Vychodilová

1. 2. Inventarizace sbírek
Všechny sbírky Historického ústavu procházejí náročným procesem ukládání do nově
zrekonstruovaných prostor na Denisově ulici, Během roku 2010 budou všechny vhodné
předměty opatřeny čárovým kódem a k tomu příslušnou dokumentací. Jedná se o stěžejní úkol
roku a ostatní úkoly budou tomuto úkolu podřízeny. Při této činnosti bude docházet rovněž
k inventarizaci ukládaných sbírkových předmětů.
Fotografie a pohlednice 10% - Mgr. Kunzfeldová
Periodické inventury podsbírek PÚ VMO budou probíhat v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., tj.
10% z celkového počtu sbírkových předmětů každé podsbírky. Konkrétně se bud jednat o uvedená
množství:
podsbírka
botanická
Bryophyta
Lichenes
Mykologická
Diversae
BSOD
mineralogická
geologická
geologie krasu
zoologická
entomologická
Mollusca
paleontologická

kusů
15 000
2 000
900
140
170
25
2 660
955
550
520
15 000
1 500
1 690

Realizace nápravných opatření v návaznosti na předchozí provedené periodické inventury / dle
situace

1. 3. Péče o sbírky – restaurování a konzervace
Preventivní ošetření sbírkových předmětů, jejich průběžnou konzervaci i ošetření
exponátů, určených k vystavení v rámci krátkodobých i dlouhodobých expozic, základní i
náročné ošetření sbírkových předmětů zajišťuje konzervátorská dílna HÚ VMO.

Stecker – hodiny 10 ks
- konzervace, průběžná kontrola monoxylu PEG 40000
- práce v dep. Militárií (ukládání, uspořádání dle skupin a typů předmětů)
- přípravné práce na výstavě olomouckého baroka
Havlíčková – 27 ks UP
- 6 ks etnografie
- práce dle požadavků odborných pracovníků
- konzervátorský seminář
Ruček - 7ks UP
- 1 ks POŘ
- práce v dep. hodin
- vybavování konzervátorských dílen a kompletace zařízení
- příprava na výstavu olomoucké baroko
Opluštilová – UP malba na plátně a na dřevě
- konzervace předmětů z literárního archivu
- etnografie malba na plátně a dřevě
- zápůjčka z Etnogr.ústavu v Brně 2 ks
- vybavování konzervátorských dílen, kompletace zařízení
- příprava předmětů pro olomoucké baroko
- ostatní práce dle zadání odborných pracovníků
Wlczková - UP malba na plátně a dřevě
- konzervace papíru z fondu Vlastivěda Šternberk
- vybavování dílny a kompletace zařízení
- příprava předmětů na výstavu olomouckého baroka
- práce dle požadavků odborných pracovníků
- desinsekce (dřevokazný hmyz): depozitářů geologie, paleontologie a mineralogie –
dodavatelsky
- preparace části nových terénních sběrů pro mineralogickou podsbírku
- ošetřování, konzervace a repreparace sbírkových předmětů ve všech fondech dle
aktuálního stavu
- konzervace a preparace v exsikátových sbírkách a BSOD
- konzervace a preparace v exsikátových sbírkách a BSOD

Správci fondů budou provádět svépomocí ochranu a desinsekci sbírek s výjimkou
speciálních prací (plynování, repreparace aj.), které budou provedeny dodavatelsky. V rámci
péče o sbírky budou realizovány práce:
- desinsekce botanického depozitáře plynováním – dodavatelsky / desinsekce položek
v mrazícím boxu - dodavatelsky
- čištění a konzervace předmětů paleontologické podsbírky

1.5. Centrální evidence sbírek
Podklady pro zápis do CES budou připraveny v termínech V.2010 a X.2010

1.6. zápůjčky a výpůjčky
- všichni odborní pracovníci dle požadavků
1.7. Depozitáře
Historický ústav v roce 2009 otevřel své nově opravené depozitáře. V nových depozitářích
bude prováděna
- digitální měření a sledování teploty a vlhkosti
- rozdělení jednotlivých sbírkových předmětů dle materiálu (dřevo, kov, plátno …)

-

případná dezinfekce (hlavně ve fondu Sbírkové a odborné knihovny a dle dalších
požadavků)
kontrola fyzikálních parametrů v depozitářích PÚ VMO v hlavní budově

- přípravné práce na rozšíření depozitáře geologie krasu a paleontologie do suterénu pod stávající
geologické depozitáře
- postupné zhotovení sanačních omítek v depozitářích č. 11, 12, 13, 14
- pokračování v reorganizaci depozitářů č. 11 a 13 (uložení nových přírůstků)
- úprava podlahy v depozitáři č. 14 (paleontologie) zčásti napadené dřevokazným hmyzem a
mikroorganizmy
- nahrazení a instalace kovových policových regálů v depozitářích geologie a paleontologie
- pokračování v ukládání paleontologické podsbírky do nového obalového materiálu (původní je
značně devastován)
- přestěhování části entomologické sbírky z přírodovědné laboratoře do depozitáře č. 33 (přízemí
hlavní budovy VMO)

- organizace uložení sbírkových předmětů v depozitářích na Denisově ul.

Ostatní práce ve sbírkách
V roce 2010 budou jednotlivé podsbírky HÚ VMO ukládány do nových regálů a přidělován jim
čárový kód pro zpracování lokace.

Další ostatní práce ve sbírkách:
- průběžně bude doplňována kresličská dokumentace , hlavně archeologie – I. Hradilová
- zajištění fotodokumentace předmětů z fondu UP – dr. Bortlová
- zadávání a kontrola konzervátorských prací z fondu UP – dr. Bortlová
- doplňování fotodokumentace předmětů na katalog. karty – všichni pracovníci
- badatelská činnost a spolupráce s badateli z jiných organizací – všichni pracovníci
- zápůjčky a výpůjčky ve fondu archeologie (uložení Chudobín, lepší dostupnost) – Mgr.
Hlubek
- badatelská, konzultační a poradenská činnost ve fotoarchivu – Mgr. Kunzfeldová
- badatelská, konzultační a poradenská činnost v odborné knihovně – Mgr. Habustová
- pokračování v systematické digitální dokumentaci současného stavu a změn obcí bývalého
olomouckého okresu, průběžné doplňování fotodokumentace o brožury, almanachy, CD,
pohlednice … - ve spolupráci s obecními úřady –dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová,
Mga,.Rozsíval
- nové přírůstky digitálních snímků-třídění – Mgr. Kunzfeldová
- kresebná dokumentace pro fond Archeologie – I. Hradilová
- různé administrativní práce, dlouhodobé výpůjčky 35 ks – R. Růžičková
- focení předmětů z fondu Historické hodiny s výhledem na vydání výběrového katalogu –
Mgr. Zdražil
- zpracovávání fotodokumentace podsbírek „Botanická“, „Bryophyta“ a „Lichenes“ pro zápis do
programu Excel.
- Digitalizace podsbírky Diversae a zápis jednotlivých položek do databáze v programu Excel.
- Nově vytvářená sbírka Heteroptera (entomologie) bude zapisována do databáze DEMUS.
- Zápis a aktualizace údajů v databázi BSOD.
- Práce na novém lokačním seznamu mineralogické podsbírky, doplňování evidenčních záznamů u
starších sběrů.
- Zpracování lokační knihy paleontologické podsbírky v programu Excel.
- příprava položek pro herbářování
- BSOD – ruční čištění semenných vzorků, uložení pracovní kolekce v chladícím boxu a long-term
kolekce v mrazícím boxu, manipulace se vzorky
- úprava starých herbářových položek – výměny herbářových papírů a obálek

- dokončení systematického zpracování Wanklovy osteologické sbírky (formou diplomové
práce na PřF UP Olomouc)
- převoz Langovy sbírky (kulmské fosilie) z Chudobína do depozitáře v hlavní budově VMO

- čištění, řezání a konzervace předmětů ve sbírkovém fondu geologie a geologie krasu
- pokračování ve výměně obalového materiálu sbírkových předmětů paleontologické podsbírky
- - výběr předmětů v depozitářích pro badatele, studijní účely, soutěže pro školy, vzdělávací
programy
- výběr předmětů v depozitářích pro výstavní činnost a pro přípravu přírodovědné expozice
- BSOD: testování klíčivosti, kultivace, přesevy
- třídění a skartace vyřazeného pomocného a studijního materiálu
- čištění, formatizace, řezání, preparace aj. úpravy nového přírodovědného materiálu před uložením
do sbírkových fondů
- „Udržovací“ práce v Bance semen ohrožených druhů.

Práce odborné knihovny
- Akvizice
- Výpůjční služba cca 150 svazků
- Evidence časopisů a kompletace ročníků
- Rozesílání povinných výtisků
- Rozesílání Zpráv VMO do zahraničí i ČR

2. Věda a výzkum
2.1. interní úkoly
- Regionální faunistický výzkum Heteroptera / Mgr. M. Krist.
- Mateřské efekty a pohlavní výběr u rodu Ficedula / Mgr. M. Krist.
- Ektoparaziti v ptačích hnízdech / Mgr. M. Krist.
- Základní botanický průzkum v regionu / Mgr. M. Bábková Hrochová
- Banka semen ohrožených druhů rostlin / Mgr. M. Bábková Hrochová
- Dormanční mechanismy vzácných a ohrožených druhů rostlin, germinační testy / Mgr. M.
Bábková Hrochová
- Mapování výskytu a zajištění genofondu vybraných zvláště chráněných a vzácných
druhů NP Podyjí / spolupráce s NP Podyjí a VÚP Troubsko / Mgr. M. Bábková Hrochová
- Reprodukční biologie plcha velkého na Střední Moravě / Mgr. P. Adamík.
- Studium hybridní zóny lejska bělokrkého a lejska černohlavého v Jeseníkách / Mgr. P. Adamík.
- Studium biologie plšíka lískového a plcha lesního / Mgr. P. Adamík.
- Dopady globálních klimatických změn na fenologické projevy u ptáků / Mgr. Adamík
- Dokumentace a záchranné sběry těžených lokalit na území Olomouckého kraje: lomy v okolí
Žulové, lomy v kulmských horninách v prostoru Olomouc-Šternberk-Hranice na Moravě,
vápencové lomy Vitoul-Mladeč, Hranice na M. – Skalka + Černotín, OMYA a.s. Pomezí-lomy
Smrčník+Pomezí / RNDr. R. Morávek
- 3. etapa (2006-2010) záchranného karsologického výzkumu těžené vápencové lokality
Vitošov: sledování a dokumentace geologicko-krasových jevů + případné ověření nových prostor /
RNDr. R. Morávek
- Dokumentace geologických objektů regionálně-geologického a strukturně-tektonického
významu na území Olomouckého kraje / RNDr. R. Morávek
- Revize krasových jevů Olomouckého kraje v součinnosti skupin ZOČSS: Javoříčský a
Mladečský kras, kras skupiny Branné (Bohdíkov-Komňátka, Na Pomezí, Vápenná-Lesní čtvrť) /
RNDr. R. Morávek.
- Výzkum spodnokarbonské goniatitové fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny /
Mgr. T. Lehotský
- Výzkum fosilních stop spodního karbonu kulmské facie Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny/ Mgr. T. Lehotský

- Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén, baden) / Mgr. T.
Lehotský
- Zpracování osteologického materiálu sbírky VMO/ Mgr. T. Lehotský
- Dokumentace současného stavu mineralogických lokalit na území Olomouckého kraje;
mineralizace alpského typu v desenské skupině a hydrotermální mineralizace v keprnické skupině
/ Ing. P. Novotný
- Mineralogický výzkum reliktů historické těžby nerostných surovin na Olomoucku / Ing. P.
Novotný
- Revize opuštěných ložisek nerostných surovin Olomouckého kraje / Ing. P. Novotný
- Fotodokumentace mineralogických lokalit Olomouckého kraje / Ing. P. Novotný, MgA. P.
Rozsíval

2.2. externí úkoly
Podíl na grantech
- Dokončení řešení grantu ČSOP Iris v Prostějově (aktivita 15) – „Geologie
Prostějovska“ / Mgr. T. Lehotský
- Výzkumný záměr PřF UP Olomouc: Životní strategie živočichů: proximativní a
ultimativní mechanizmy / Výzkumný záměr MŠMT 6198959212 / Mgr. P. Adamík, Mgr.
M. Krist – na záměru PřF UP se podílejí pracoviště zoologie a entomologie
- Realizace záchranného programu pro matiznu bahenní (Angelica palustris) /
spolupráce s NNO Sagitaria / Mgr. M. Bábková Hrochová
- V případě schválení projektu katedry geologie PřF UP Olomouc nazvaného
„Geologická virtuální laboratoř – využití 3D digitalizace při výuce geologických věd“,
podíl na řešení / Ing. P. Novotný, Mgr. T. Lehotský.
2.3. odborná prezentace
Prezentace na konferencích a seminářích
• účast na oborových seminářích pořádaných AMG / odborní pracovníci

Dr. Dtílková – Seminář k dějinám kartografie PřF UP
Mgr. Habustová – Historické knižní fondy VKOL
Mgr. Habustová seminář muzejních knihoven
Mgr. Habustová Kniha v 21. století, Slezská univerzita Opava
Mgr. Kunzfeldová Komise regionálních dějin Moravy a Slezska AMG

- příprava a pořádání Semináře botaniků muzeí ČR a SR / garant – Mgr. Magda Bábková Hrochová,
spolupráce – Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková
- aktivní účast na konferencích a seminářích (botanika, bryologie, lichenologie, muzeologie, muzejní
pedagogika, animace, dramatika, ekologie, environmentální a multikulturní výchova) / Mgr. Magda
Bábková Hrochová
- aktivní účast na konferencích a seminářích muzeologie, muzejní pedagogika, animace, dramatika,
ekologie, environmentální a multikulturní výchova / Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková
- účast na seminářích komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností AMG / Iva Spáčilová, Bc.
Markéta Vaňáková, Mgr. Magda Bábková Hrochová
- účast na semináři „Kvartér“ / Mgr. T. Lehotský
- účast na semináři „Paleozoikum“ / odborní pracovníci geologických oborů
- Kroužkovací aktiv NM Praha / Mgr. P. Adamík
- Zoologické dny 2010 Praha / Mgr. P. Adamík, Mgr. M. Krist.

- semináře Palné a chladné zbraně – Bc. Stecker

3. Prezentace
3.1.1. Ediční činnost
- Katalog k výstavě Symbolika květin
- Katalog k výstavě Olomoucké baroko
- Zprávy VMO – vydání 2 čísel 298 a 299
Dr. Bortlová –Český a moravský šperk 2. pol. 20. stol. – další část katalogu
Dr. Drtílková - Výstava jak se učil dějepis – Zprávy VMO
Dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová – výstava k 20. výročí sametové revoluce – Zprávy VMO
3.1.2. publikace
- O hanáckém stravování (hanácká kuchařka 2)
- odborné články (všichni odborní pracovníci)
- populární a informační články pro tisk v oboru své činnosti (všichni odborní pracovníci)
- Mgr. T. Lehotský: publikace v časopise Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
- RNDr. R. Morávek: spolupráce při dokončovacích pracích 13. dílu edice Chráněná území ČR: „Kras
a jeskyně ČR“; vydává AOPK ČR Praha
- Mgr. T. Lehotský: Geologie Prostějovska, grant OP sdružení Iris Prostějov
- Ing. P. Novotný: příprava čísla Minerálu – speciál 2010, věnovaného mineralizaci alpského typu na
Sobotínsku

Zahraniční prezentace
- RNDr. R. Morávek: Agentura Natura, středisko Opava: spolupráce při vytváření informačního
střediska a studijního okruhu krasovou oblastí u města Prevezy v Řecku
- Mgr. M. Krist: aktivní účast na konferenci: 25th International Ornithological Congress, Campos do
Jordao, Brazílie (v závislosti na finanční situaci).

3.2. Výstavy
3.2.2. autorské výstavy
- Olomoucké baroko (2010) – spolupráce s Muzeem umění, část městské baroko – Mgr. Sofková, dr.
Bortlová
- Symbolika květin – PhDr. Fifková
- Jak se učil dějepis (ve spolupráci s Ped. muzeem J.A. Komenského Praha – dr. Drlíková
- Cesta do hlubin študákovy duše. Pedagog a spisovatel J. Žák. Dr- Drtílková
- Panenky (prosinec 2009 – leden 2010) – Mgr. Sofková
- Obnovená krása – z kontervátorsko-restaurátorské dílny
- Proměny vitošovského vápence po dohodě s vedením VMO bude výstava (v dohodnutém rozsahu
předmětů) instalována v prostorách, které zajistí Vápenka Vitošov; termín bude upřesněn. RNDr. R.
Morávek
- Zkameněliny – archiv života Mgr. T. Lehotský:, instalace v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
- Stopy v kameni putovní výstavy. 12. 2009 - 2. 2010, Muzeum Prostějovska v Prostějově.
Mgr. T. Lehotský: p
: Spolupráce na výstavě o třetihorách, Národní muzeum v Praze Mgr. T. Lehotský

3.3. Expozice
- příprava Historícko- přírodovědné expozici Olomoucka – část historická – všichni
odborní pracovníc HÚ VMOi

- Pravěk Olomoucka-vybalování a rozmístění – Mgr. Hlubek
- Historicko-přírodovědná expozice OK – národopisná část – řemesla – PhDr. Hošková
- Historicko-přírodovědná expozice Olomouckého kraje: přírodovědná část: zpracování scénáře,
příprava materiálů, fotodokumentace terénních objektů pro expozici, manipulace se sbírkovými
předměty / všichni odborní pracovníci PÚ
- Expozice ohrožených druhů rostlin – Mgr. M. Bábková Hrochová; atrium VMO – rozvoj a údržba
/ Mgr. Magda Bábková Hrochová, Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková
- Botanická miniexpozice (schodiště u výtahu mezi 1. a 2. patrem) – příprava rostlinného materiálu,
fotografií a textů, instalace / Mgr. Magda Bábková Hrochová, Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková
- Miniexpozice Minerály poprvé popsané na území Olomouckého kraje: scénář a příprava / Ing.
Pavel Novotný

- miniexpozice Hračky (Mgr. Sofková, PhDr. Hošková)
- miniexpozice Užité umění – rozšíření (PhDr. Bortlová)¨

- Využitelnost Historicko-přírodovědné expozice Olomouckého kraje z hlediska muzejní
pedagogiky / Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková

3.4. Dílny a exkurze vlastní
- exkurze v konzervátorské dílně pro studenty UP – Bc. Stecker
- odborné výklady při exkursích pro studenty SOŠ a VŠ – všichni odb. pracovníci VMO

3.6. Kulturně výchovná činnost
- zajištění přednášek pro Univerzitu 3. věku a střední školy (PhDr. Fifková, odborní
pracovníci)
-

popularizační přednášky
přednášky k výstavám s paleontologickou náplní
komentované prohlídky expozic a výstav
určování přírodnin sbírek základních škol
prezentace v rozhlase, TV

Edukační činnost
- výukové programy – realizace a lektorování stávajícího programu Střepy aneb cesta za miskou
(závisí na zpřístupnění expozice Pravěk Olomoucka) / Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková
- odborné konzultace, semináře a poradenství v oblasti muzejní pedagogiky / Iva Spáčilová
- komentované prohlídky v Expozici ohrožených druhů rostlin / Mgr. Magda Bábková Hrochová
- tvorba lektorovaných a samoobslužných programů k novým expozicím a pro ABL / Mgr. Magda
Bábková Hrochová, Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková, odborní pracovníci
- příprava a tvorba sylabu pro park v Čechách p. Kosířem / Mgr. Magda Bábková Hrochová, Iva
Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková
- zpracování podkladů, příprava materiálů a učebních pomůcek pro programy / Mgr. Magda Bábková
Hrochová, Iva Spáčilová, Bc. Markéta Vaňáková, odborní pracovníci

- příprava, realizace, propagace a zajišťování výukových programů v expozici pravěku –
Mgr. Hlubek
3.7. Internet
- správa webových stránek wmo.wmo.cz, vmo.vmol cz, vmodetem.sweb.cz a jejich periodická
aktualizace
- webové stránky Arboreta Bílá Lhota: aktualizace

- informace o výukových programech a jejich využití školami na Metodickém portálu
Rámcových vzdělávacích programů v sekci Metodická podpora
Ostatní činnost
– badatelé, konzultační a poradenská činnost – všichni pracovníci
- výpůjční služba (cca 200 svazků) – Mgr. Habustová
- příprava a rozesílání Zpráv v rámci výměn – Mgr. Habustová
- příjem a evidence časopisů, příprava na vazbu – Mgr. Habustová
- administrativní práce pro HÚ – R. Růžičková, I. Hradilová
- vedení agendy HÚ (dlouhodobé výpůjčky, zakládání dokumentů, vedení přírůstkových knih
– R. Růžičková
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO – Mgr. X. Sofková
- průběžné technické dovybavení konzervátorské dílny - konzervátoři
- konzultace pro odborné instituce, školy a veřejnost – všichni odborní pracovníci HÚ
- metodická pomoc obecním kronikářům olomouckého regionu, průběžná aktualizace
kartotéky obecních kronikářů a kronik – dr. Drtílková
- Nákupní komise / Ing. P. Novotný, Mgr. M. Bábková Hrochová
- Výstavní komise VMO / Ing. P. Novotný
- Redakční rada Zpráv VMO / Mgr. M. Bábková Hrochová, Mgr. T. Lehotský., Ing. P. Novotný
- Česká společnost ornitologická – šéfredaktor odborného časopisu Sylvia / Mgr. P. Adamík
- Recenze pro mezinárodní vědecké časopisy a grantové agentury. / Mgr. P. Adamík
- Slezské Zemské Muzeum v Opavě – člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea, část
A. / Mgr. P. Adamík
- Redakční rada časopisu Minerál / Ing. P. Novotný
- Redakční rada Přírodovědných studií Muzea Prostějovska v Prostějově / Mgr. T. Lehotský
- vedení diplomových a bakalářských prací, Mgr. T. Lehotský, Mgr. M. Krist
- odborné posudky na bakalářské a diplomové práce, granty, odborné články
- badatelské návštěvy ve všech sbírkových fondech PÚ VMO
- výklady v přírodovědných expozicích a na výstavách
- zápůjčky sbírkových předmětů – sbírkové fondy PÚ VMO dle konkrétních požadavků
- konzultace pro odborné instituce, školy a pro veřejnost
- práce se studijním materiálem

VKOL – čtenářské průkazy pracovníků VMO
- vypracování seznamů získané regionální literatury
- vypracování seznamů zahraničních periodik
- předání knih ze zahraniční výměny
-

Ostatní práce, spolupráce mezi institucemi
- spolupráce s FF UP při výměně informací z oblasti uměnovědy – dr.Bortlová,
- - spolupráce s VKOL – Mgr. Habustová,
- metodická pomoc muzejním knihovnám Olomouckého kraje, spolupráce s ostatními
knihovnami kraje – Mgr. Habustová
- spolupráce s Muzeem umění – Mgr. Sofková, PhDr. Bortlová
- spolupráce se základními i středními školami, příprava a realizace přednášek o pravěku
Olomoucka včetně prohlídek expozice – Mgr. Hlubek
- spolupráce se studenty UP,přednášky, studium materiálů – Mgr.Hlubek
- spolupráce se sekcí Historická Olomouc – Mgr. Kunzfeldová
- seznamování se s institucemi např. Středomoravská archeologická komise, Muzeum města
Brna, Slezské zemské muzeum – Mgr. Hlubek
- členství v Komisi regionální historie Moravy a Slezska – Mgr. Sovková
- jednání s firmou TR instruments (měřící a komunikační technika) – Mgr. Vychodilová
- jednání s firmou BACH (čárové kódy) – Mgr. Vychodilová

- CHKO Jeseníky: mineralogický výzkum historických důlních lokalit, na nichž jsou prováděny sanační nebo zabezpečovací terénní práce / Ing. P. Novotný
- spolupráce se státními a soukromými geologickými firmami, agenturami, sdruženími: revize
mineralogických, strukturních a tektonických poměrů v terénních pracích různého účelu / Ing. P.
Novotný, RNDr. R. Morávek
- AOPK ČR – oddělení správy zpřístupněných jeskyní ČR, středisko Olomouc: programy hodnocení
maloplošných chráněných území, geologických a krasových jevů
- Správa jeskyní v ČR v Průhonicích a správy jeskyní: Javořických, Mladečských a Na Pomezí /
RNDr. R. Morávek
- spolupráce s Agenturou NATURA Opava na přírodovědných programech řešených u Prevezy
v Řecku: podíl na přírodovědných programech v ČR a při zpracování environmentálních výchovněvzdělávacích programů pro účastníky v Řecku / RNDr. R. Morávek – pobyt v Řecku formou dovolené
řešitele
- Přírodovědná sekce VSMO / spolupráce a konzultace na programové náplni /
RNDr. R. Morávek
- AV ČR: Ichnofosilie spodního karbonu Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny / Mgr. T.
Lehotský.
- Poradní sbor pro enviromentální výchovu a vzdělávání v Olomouckém kraji / Mgr. T. Lehotský
- Masarykova univerzita Brno: Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén,
baden) / Mgr. T. Lehotský.
- PřF UP Olomouc: Ichnofosilie spodního karbonu Nízkého Jeseníku / Mgr. T. Lehotský.
- PřF UP Olomouc: Goniatitová fauna spodního karbonu Nízkého Jeseníku / Mgr. T. Lehotský.
- Muzeum Prostějovska v Prostějově: Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru
(miocén, baden) / Mgr. T. Lehotský.
- Spoluúčast na tvorbě naučných stezek: „Hřebečské důlní stezky“ (Moravskotřebovsko) a „Břidličná
naučná stezka“ (okolí Budišova nad Budišovkou).
- Správy CHKO a NP na Moravě a ve Slezsku: sběry a zpracování semenných vzorků pro uložení v
Bance semen ohrožených druhů rostlin / Mgr. M. Bábková Hrochová
- Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově: konzultace výukových doprovodných
programů / Mgr. M. Bábková Hrochová, I. Spáčilová
- Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, Výzkumný ústav rostlinné výroby (Genobanka) – oddělení
zelenin a speciálních plodin Olomouc, Výzkumná stanice potravinářská Zubří: spolupráce s BSOD,
výměna semenných vzorků, konzultace / Mgr. M. Bábková Hrochová
- Muzeum umění Olomouc: konzultace muzejních animací / Mgr. Magda Bábková Hrochová, I.
Spáčilová, Bc. M. Vaňáková
- Department of Biology, University of Oslo, Norsko a Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice:
Kolektivní spolupráce studia vlivu změn klimatu na populace čápa bílého. / Mgr. Adamík.
- Katedra zoologie PřF, Univerzita Karlova v Praze: Společný projekt Genetika populací plcha
velkého. / Mgr. P. Adamík.
- Department of Biology, University of Turku, Finsko: Spolupráce na celoevropském projektu studia
barevné variability lejsků. / Mgr. P. Adamík.
- Iniciace spolupráce na výzkumu plchů s kolegy z Německa a Litvy. / Mgr. P. Adamík.
- Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Laboratoř pro výzkum biodiverzity: Aplikace
genetických metod ve studiu zvířecí populační ekologie / Mgr. M. Krist.
- Ústav pro výzkum obratlovců, Brno, detašované pracoviště Studenec: studium pohlavního výběru na
silně filopatrické populaci lejska bělokrkého / Mgr. M. Krist.

Vzdělávání pracovníků
- odborné semináře pro knihovníky – Mgr. Habustová,
- odborné semináře pro konzervátory – konzervátoři
- všichni pracovníci - školení o čárových kódech na sbírkových předmětech
- aktivní účast na determinačních kurzech a terénních exkurzích (botanika, bryologie, lichenologie) /
Mgr. M. Bábková Hrochová

- kurzy zaměřené na muzejní pedagogiku a metody v ní využívané (artefiletika, dramatika, zážitková
pedagogika) – nutné pro muzejně-pedagogickou a lektorskou činnost / I. Spáčilová, Bc. M. Vaňáková,
Mgr. M. Bábková Hrochová
- semináře s tématikou o muzejní pedagogice / odborní pracovníci

Výuka
Mgr. T. Lehotský: výuka na PřF UP v Olomouci a na MU v Brně
PhDr. Miloslava Hošková, CSc. – externí výuka a vedení seminářů Základy etnografie na Katedře
historie UP v Olomouci

Arboretum v Bílé Lhotě
- likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
- jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
- výsadby a doplňování keřů a stromů
- rozvoz kompostu po parku
- oprava zahradnické techniky
- výsevy a přepichování , dopěstování a prodej letniček
- založení pařeniště
-- úprava plochy před halou arboreta (zrušení stávajícího záhonu, založení záhonu dřevin)
- péče o návštěvníky a svatebčany
- opravy suchých zídek
- zakládání trvalkových podrostů
- hrabání, sběr a odvoz listí
- úklid větví – štěpkování
- oprava plechového skladu
- jmenovky k trvalkám a dřevinám
- umístění mobilní zeleně v parku
- hnojení trávníků
- umístění dalšího kmene k řezbářským reliéfům a jeho opracování
- dodělání umělého jezírka v části alpinum
- sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům, navezení
štěrku, osekání cest)
- pořez dřeva na topení
- sečení a odvoz trávy – celoročně
- zálivka, pletí, hnojení a jiná péče o letničky, trvalky a mobilní zeleň
- péče o záhony a skalky v parku (výsadby,okopávka,hnojení, zálivka)
- orba, rytí, zazimování
- vánoční dekorace
- nátěr mobiliáře (lakování laviček, nátěr cedulek, odpadkových košů)
- oprava pařeništních oken
- pletení rákosových rohoží

Zámecký areál (zámek a park) Čechách pod Kosířem
-

bezpečnostní ořez vytipovaných dřevin a kácení
jarní prořezávka, odstranění náletových dřevin
ořez suchých větví
ořez jmelí
sběr a odvoz listí
úprava kompostu
úklid pískovcového obkladu kolem zámku (pro lepší údržbu)
úklid větví – štěpkování

- sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům, dovoz
štěrku)
- sečení a odvoz trávy
- údržba stávajících laviček, popř. jejich doplnění
- údržba odpadkových košů
- údržba informačních tabulí (nátěr)
- kontrola obvodních zdí popř. zajištění jejich opravy
- správcovská činnost, kontrola a záchranná údržba ostatních objektů (zámek, věžka,
letohrádek, oranžérie – zajištění bezpečnosti)
Tento plán prací lze realizovat za předpokladu, že park bude vybaven alespoň
základní zahradnickou technikou a zaměstnanci. Za jiných okolností bude nutno tyto
činnosti řešit převážně dodavatelsky. Je nutné zpracovat plán obnovy zámeckého parku,
podle kterého se budou realizovat výsadby dřevin.

Provozní útvar a oddělení výstav a propagace
Provozní útvar:
- činnost zabezpečovat na úseku běžné údržby objektů
- zajišťovat požadavky jednotlivých ústavů VMO
- zásobování – nákupy provádět dle požadavků a finančních možností VMO
- výroba stojanů pod kamenné fragmenty do lapidária
- výroba soklů a panelových stěn pro potřeby výstavnictví
- pomoc při instalaci monoxylu ve výstavní místnosti
- zabezpečovat pronájmy sálů na základě objednávek a uzavřených smluv
- zajišťovat technické zabezpečení přednášek, konferencí, seminářů a koncertů konaných ve
VMO
- v bytových jednotkách, které jsou ve správě VMO provádět údržbu na základě vzniklých
situací a potřeb oprav
- zajišťovat instalaci a demontáže výstav, které proběhnou ve VMO nebo mimo jeho
prostory
Oddělení výstav a propagace
1. Výstavní a propagační práce:
- grafické řešení výstav
- tvorba tiskovin pro zajištění výstav a akcí pořádaných VMO – letáky, plakáty, programy
nabídka inzerce
- grafické zpracování veškerých periodik VMO (Zprávy, semináře, práce atp.)
- grafické zpracování průvodců expozicemi
- grafické a textové zpracování podkladů pro tisk propagačních brožur a letáků
- zajištění aktualizace propagačních ploch, průběžná údržba propagačních ploch
- práce podle požadavků jednotlivých úseků v rámci plnění jejich vlastních úkolů
- expedice pozvánek a ostatních tiskovin
- zajištění výlepů plakátů a letáků v MHD DPO
- informační nabídky zájemcům o výstavy, uzavírání smluv a dohod o požadavcích při
realizaci výstav, projednávání grafických návrhů a prostorového řešení
- uzavírání dohod o spolupráci a reklamě
- zajištění fotodokumentace akcí VMO
- architektonické řešení výstav

- realizační práce na výstavách, aranžérské práce
- koordinace účasti VMO na mezinárodních a celostátních projektech
2. Fotolaboratoř
- Zajištění požadavků jednotlivých úseků( pracovní pozitivy, pozitivy pro potřeby tisku,
pozitivy pro potřeby externích zájemců a práce pro archiv) Zhotovování fotoreportáží ze
zahájení výstav, expozic a akcí VMO dle zadání ved. propagace
- zajišťování fotografií na podporu propagace VMO
- Realizování fotodokumentace dle zadání odborných pracovníků přírodovědného
a historického ústavu
- Zvětšování černobílých fotografií ze sbírkových negativů fotoarchivu pro potřeby VMO
i externích zákazníků
- Skenování starých skleněných nagativů z fotoarchivu VMO
- Fotodokumentace nové výstavby v Olomouci
- Fotodokumentace v rámci digitalizace obcí Olomouce

Plán výstav na rok 2010
LEDEN
DO 25. 1. 2010
PANENKY
DO 25. 1. 2010
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
22.1 – 25. 1. 2010
VÝSTAVA MAP A GLÓBŮ
Flóra Olomouc
BŘEZEN

5. 3. – 30. 3. 2010
RS…NO A CO?!“

DUBEN

1.4.- 30.5. 2010
TRAGEDIE OBCE JAVOŘÍČKO

KVĚTEN

10. 5. – 30. 8. 2010
JAK SE UČIL DĚJEPIS
10. 5. – 30. 8. 2010
SPISOVATEL A PEDAGOG JAROSLAV ŽÁK
1. 5. – 3. 8. 2010
SKALNIČKY – PROTĚŽ
ANTARKTIDA- výstava fotografií
Květen – srpen
OBNOVENÁ KRÁSA – z konzervátorsko-restaurátorské dílny

ČERVEN

červen 2009

MUZEJNÍ NOC

5.6. – 2 8. 2010
LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ
ČERVENEC

VÝSTAVA KAKTUSŮ

ZÁŘÍ

1. 9. – 30. 10. 2010
OLOMOUCKÉ MĚŠŤANSKÉ BAROKO

ŘÍJEN

12. 9. – 21. 9. 2008
TERARIJNÍ ZVÍŘATA

LISTOPAD

6. 11. 2009 – 12. 1. 2010
SYMBOLIKA KVĚTIN

PROSINEC

4. 12 2009- 12. 1. 2010
VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Dominantní nákladové položky VMO
Pracoviště situovaná v Olomouci
- rekonstrukce Václavkova sálu s vybavením
- přeměna Malého sálu na vstupní recepci do muzea
- výměna oken
- rekonstrukce elektrorozvodů v návaznosti na budování nové Historicko-přírodovědné
expozice
-

desinsekce a desinfekce depozitářů
výstavy
Zprávy VMO a publikační činnost
nákupy sbírkových kolekcí (v terénu nedostupný materiál)
dermoplastické preparáty zoologie
kopie sbírkových předmětů pro baltické využití v expozici a na výstavách
nákup odborné literatury
obnova a doplnění počítačového vybavení
vybudování herny pro realizaci muzejních výukových programů

Arboretum Bílá Lhota
-

opravy a nátěry vybavení parku (pařeniště, lavičky aj.)
opravy zahradnické techniky
stavební opravy v ABL (sociální zařízení)
střecha haly
úpravy cest (štěrk)
likvidace dřeva po plánovaném kácení

Zámek a park v Čechách pod Kosířem
- práce na úpravách zámeckého parku v Čechách pod Kosířem, rozšíření počtu zahradníků
včetně nákupu nezbytné techniky potřebné pro údržbu parku
- udržovací a opravné práce na objektech zámku v Čechách pod Kosířem

