PLÁN ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA
V OLOMOUCI
NA ROK 2009

Úvodní slovo
Rok 2009 je pro Vlastivědné muzeum v Olomouci rokem, ve kterém čeká
pracovníky přestěhování a nové uložení sbírkových fondů HÚ VMO a
Zoologie do nově zrekonstruované budovy depozitářů Denisova 30. Po dobu
rekonstrukce se muzeum snažilo nahradit nedostupnost zabalených a
uložených sbírkových předmětů pro výstavní účely zpracováváním výstav
s použitím zapůjčených sbírkových předmětů z jiných muzeí nebo
přebíráním výstav od jiných muzeí a dalších zdrojů. Snahou pracovníků
muzea bylo neustále po dobu rekonstrukce zůstat v povědomí návštěvníků.
Jak ukázaly roky minulé, přesto všechno bylo nutné počítat s poklesem
návštěvnosti. Důvodem byl menší počet výstavních prostor. Pro realizaci
výstav sloužil pouze jeden výstavní sál a chodby muzea, což se ukázalo jako
nedostačující. Ostatní výstavní prostory sloužily jako provizorní depozitáře.
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy depozitářů, byl v jejím
suterénu vybudován nový výstavní prostor, který bude zpočátku sloužit jako
výstavní sál a po nutných přípravách v něm bude otevřeno Lapidárium a
budou zde umístěny dva monoxyly.
Po přestěhování sbírkových fondů z hlavní budovy muzea je pro období
jaro – podzim plánována celková rekonstrukce topného systému v hlavní
budově VMO a následná stavební úprava prostor (pracoven, chodeb,
výstavních sálů aj.), což i pro letošní rok bude znamenat omezení provozu
muzea – pořádání výstav a dalších akcí pro návštěvníky jako jsou volné
vstupy při Dnech památek, Dnech evropského dědictví a státních svátků a
tak muzeum očekává, že dojde i k výraznému poklesu návštěvnosti, který za
dané situace nebude možné nahradit pořádáním náhradních akcí.
Prioritní akcí významnou nejen pro muzeum, ale jak uplynuté ročníky
ukázaly i pro celou Olomouc bude uspořádání, v pořadí již páté „Muzejní
noci“, která bude zaměřena spíše neutrálně.
Od 1.1.2009 je v muzeu zřízeno samostatné edukační pracoviště zaměřené
na vytváření a realizaci výukových programů pro školy a veřejnost.
Hlavním úkolem a cílem zvýšené pozornosti odborných pracovníků pro
letošní rok bude odborné uložení sbírkových předmětů do pojezdových
regálů v nových depozitářích a zahájení celkové inventarizace sbírkových
předmětů. Dále, a to pouze v omezené míře, pokud to dovolí práce spojené
se stěhováním, bude probíhat zpracovávání předmětů, evidence sbírkových
předmětů na PC, přepisy karet do programu Demus, přípravy přednášek,
publikační činnost a jiné.
Z hlediska investiční a stavební činnosti je plán na letošní rok značně
obsáhlý. Budou pokračovat práce na vybavenosti budovy depozitářů
regulační technikou teploty a vlhkosti, vybavení konzervátorských dílen,
fotolaboratoře a stolárny.
V závěru roku 2008 byl dokončen projekt na využití Letního refektáře
Kláštera Hradisko pro potřeby VMO a muzeum bude usilovat o zařazení
projektu do plánu investic na rok 2010.

Od 1. 1. 2009 byl Vlastivědnému muzeu v Olomouci předán do správy
zámek a park v Čechách pod Kosířem. Pro zabezpečení základních funkcí
správy zámku a parku získalo VMO finanční prostředky od Rady
Olomouckého kraje a v průběhu roku budou zahájeny práce na
zpracovávání podrobného scénáře využití přípravou libret expozic a výstav
v tomto objektu tak, aby byly připraveny k realizaci po skončení stavebních
úprav. Do letošního roku také přechází projektový záměr Revitalizace
rybníka v Arboretu Bílá Lhota.
Tento plán je zpracován pro běžný průběh kalendářního roku a
stanovuje úkoly tak, jak by měly být plněny. Pokud započne plánovaná
rekonstrukce topení v celé budově VMO, bude nutné určité úkoly plnit
pouze v omezené míře, případně úplně pozastavit.
I přes to, že letošní rok bude z hlediska činnosti správy sbírkového fondu
z důvodu stěhování sbírek a rekonstrukce topného systému opět poněkud
omezen, hodlá se VMO se stanovenými úkoly vypořádat více než dostatečně.
PhDr. Miloslava Hošková, CSc.
ředitelka VMO

Priority VMO:
- i za ztížených provozních podmínek připravit a realizovat výstavy
roku 2009
- periodická inventarizace 10 % sbírkových předmětů proběhne u
sbírkových fondů PÚ VMO; po přestěhování sbírkových předmětů HÚ
VMO zahájit práce na celkové a úplné inventarizaci
- 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
- rekonstrukce rybníka v Arboretu Bílá Lhota
- příprava a instalace expozice kamenů z lapidária v suterénních
prostorách Denisova ul.
- pokračování a dokončení konzervace monoxylu a jeho vystavení
v nových prostorách na Denisově ul.
- práce na libretech nových expozic : přírodovědné, historické, a
národopisné
- pokračovat ve stávající spolupráci a navazovat nové kontakty
v mezinárodní spolupráci

Plán VMO na rok 2009 je zpracován na základě priorit plánů činnosti
jednotlivých ústavů a oddělení, osobních plánů činnosti jednotlivých
pracovníků, plánu činnosti Arboreta v Bílé Lhotě a studie proveditelnosti na
využití zámku a parku v Čechách pod Kosířem.
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V 1. pololetí roku 2009 budou obsazena tři další místa: v Čechách pod Kosířem – správce
objektu a vedoucí zahradník – architekt a uklizečka do depozitářů na Denisovu 30.

Plán úseku ředitele na rok 2009
Ředitel VMO
řídící, 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
k aktuálním problémům VMO
organizace vernisáží – vernisáž s programem
organizace a zajišťování kulturně vzdělávacích programů v rámci VMO
příprava podkladů pro média
organizace kontaktů s novináři – průběžné informován í o dění ve VMO
Publicistická činnost
příprava podkladů pro program VMO
články pro tisk
redakční práce na tiskovinách muzea a Zprávách VMO
Koordinační činnost a edice propagačních materiálů
průběžný dozor nad věcnou správností a korektury textů všech propagačních materiálů VMO
spolupráce s odbornými pracovišti
koordinace požadavků na výstavy a jejich zabezpečení
Archiv a koordinace činností VSMO
průběžné monitorování denního tisku a archivování zpráv o VMO apod.
zajišťování kontaktu s VSMO, účast na jednáních, akcích, pomoc při jejich organizaci
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
Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu ve VMO
Pracoviště se podílí na projektu MK ČR Identifikace, dokumentace a prezentace lidové
kultury, v letošním roce zaměřeném na dokumentaci lidových zvyků a rodinné obřadnosti,
který byl zaslán na MK ČR se žádostí o státní dotaci na rok 2009.
- Dokumentace TLK – terénní, také archivní a další badatelský výzkum a shromažďování
dokladů o hodnotných jevech TLK:
- Vytváření audiovizuální a další materiálové databáze vybraných jevů TLK a
jejich archivace.
- Spolupráce s krajským úřadem, NÚLK a dalšími institucemi a veřejností
- Metodická a odborná pomoc a spolupráce odborným, státním, úředním
institucím kraje.
- Spolupráce s NULK ve Strážnici na dotazníkové kampani
- Spolupráce s veřejností.
- Pokračování v identifikaci a evidenci žijících jevů a projevů TLK v terénu a jejich
etnokartografická, foto a video (digitální podoba) zpracování a dokumentace.
- Zpravodajská a sběratelská činnost:
- Pokračovat v budování databáze digitálně, video, audio a textově dokumentárních fondů,
založení videotéky a fonotéky v centru TLK VMO, spolupráce s NÚLK ve Strážnici a
dalšími regionálními centry TLK pro unifikaci databáze,
spolupráce a předávání výstupů a podkladů pro NÚLK ve Strážnici, spoluvytváření webu
www.lidovakultura.cz
pokračovat ve sběru lokálního materiálu duchovního i materiálního charakteru jako
podpůrného pro centrum TLK – např.vlastivědná literatura o jednotlivých obcích, regionech,
kalendáře, pohlednice apod.

- Poradenská a konzultační činnost:
zahájení experimentální spolupráce ve výchovně vzdělávacím programu – školství –
připravit vhodný materiál pro prezentaci pro školy
konzultace se sběrateli, kronikáři, badateli apod.

Edukační pracoviště VMO
- výukové programy – realizace a lektorování stávajících programů
- zpracování podkladů a příprava materiálů
- tvorba nových lektorovaných programů k expozicím
- samoobslužné programy k expozicím
- koordinace prezentační činnosti odborných ústavů VMO
-

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

-

alternativní metody výuky
využití principů dramatické výchovy v muzeu
výstavnictví
projektování
environmentální výchova

PLÁN ODBORNÉ ČINNOSTI na rok 2009
Plán odborné činnosti je zpracován na základě dílčích plánů jednotlivých ústavů a úseků:
Historického ústavu VMO a Přírodovědného ústavu VMO. Podkladem byly priority činnosti
VMO na rok 2009 a plány činnosti jednotlivých ústavů sestavených na základě osobních plánů
činnosti jednotlivých odborných pracovníků.
Plnění úkolů je kontrolováno čtvrtletně a v pololetí je zpracovávána písemná dílčí hodnotící
zpráva.
Za činnost jednotlivých ústavů odpovídají:
Mgr. Xenie Sofková – vedoucí HÚ VMO
Ing. Pavel Novotný – vedoucí PÚ VMO
Prioritní úkoly:
- přestěhování sbírkových předmětů HÚ VMO a Zoologie
- zahájení práce na celkové a úplné inventarizaci sbírek po novém uložení do depozitářů
- periodická inventarizace 10 % sbírkových předmětů proběhne u sbírkových fondů PÚ VMO;
- průběžné doplňování chybějících programů DEMUS pro postupný zápis sbírkových předmětů
vedoucí ke zvýšenému úsilí při přepisu karet do programů DEMUS
- příprava a instalace expozice kamenů z lapidária v suterénních prostorách Denisova ul.
- pokračování a dokončení konzervace monoxylu a jeho vystavení v nových prostorách na
Denisově ul.
- práce na libretech nových expozic : přírodovědné, historické, a národopisné
- vydání Zpráv VMO č. 297 a č. 298
- ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky – vydání průvodce Naučnou mineralogickou stezkou
Sobotín – Maršíkov
- přestěhování části entomologické sbírky z přírodovědné laboratoře do depozitáře č. 33 (přízemí hlavní
budovy VMO)

- přesun paleontologické sbírky Langa z manipulačních prostor v Chudobíně do depozitáře č. 14
- provedení sanačních omítek v depozitářích č. 11, 12, 13 a 14 v rámci reinstalace topení hlavní budovy
VMO
- provedení úpravy podlahy v depozitáři č. 14 (paleontologie) v rámci reinstalace topení hlavní budovy
VMO
- přípravné práce na rozšíření depozitáře geologie krasu a paleontologie do suterénu pod stávající
geologické depozitáře

I. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Akviziční činnost probíhá v součinnosti s Poradním sborem pro sbírkotvornou činnost
Vlastivědného muzea v Olomouci ve všech fondech.
V roce 2009 jsou plánovány dvě zasedání Poradního sboru (jaro – podzim). V souladu se
sbírkotvorným záměrem budou probíhat i nákupy příležitostných kolekcí a jednotlivých
sbírkových předmětů.
Doplňování sbírkových fondů (bod 1.) bude probíhat formou vlastní dokumentační, odborné a vědeckovýzkumné činnosti.
V souladu se sbírkotvorným záměrem PÚ VMO budou probíhat i nákupy kolekcí, především předmětů
ze starších sběrů, které doplní stávající sbírkové fondy PÚ VMO.
Sběry pro Banku semen ohrožených druhů probíhají ve spolupráci se správami CHKO, NP, s AOPaK a
ČSOP.
Sběry pro exsikátové sbírky.
1. Evidence sbírek
Evidence sbírek I. i II. stupně bude probíhat v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. a navazujícími
předpisy. Evidencí 1. stupně prochází všechny sbírkové předměty získané v daném kalendářním roce
formou zápisu do knihy přírůstků. Všechny získané a evidované předměty budou průběžně zapisovány
do CESu. Podklady pro zápis do CES budou připraveny v termínech VI.2009 a XI.2009.
V r. 2009 bude pokračovat zápis všech sbírkových fondů v databázovém prostředí DEMUS.
Zpracovávání fotodokumentace podsbírek „Botanická“, „Bryophyta“ a „Lichenes“ pro zápis do
programu Excel.

Za evidenci v obou stupních odpovídají odborní pracovníci – kurátoři sbírek.
U přepisu karet sbírkových předmětů na PC bude pracovníky HÚ VMO pokračováno dle
možnosti stěhování.
2. Inventarizace sbírek
Podsbírky Historického ústavu budou v roce 2009 po přestěhování postupně vybalovány a
ukládány do nově zrekonstruovaných prostor, čímž postupně projdou kompletní fyzickou
inventurou. Sbírky Ikony, Pohlednice-fotografie projdou plánovanou 10% inventurou a sbírky
POŘ a Historické hodiny projdou předávací inventurou.
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

kusů
15 000
2 000
900

Mykologická
Diversae
BSOD
mineralogická
geologická
geologie krasu
zoologická
entomologická
Mollusca
paleontologická

140
170
25
2 650
950
540
500
14 000
1 500
1 680

Realizace nápravných opatření v návaznosti na předchozí provedené periodické inventury / dle
situace/.
3. Péče o sbírky
Za základní zpracování a ošetřování získaných sbírek odpovídají odborní pracovníci
Historického ústavu VMO (kurátoři jednotlivých sbírkových fondů), kteří jej zajišťují ve
spolupráci s dokumentátory. Preventivní ošetření sbírkových předmětů, jejich průběžnou
konzervaci i ošetření exponátů, určených k vystavení v rámci krátkodobých i dlouhodobých
expozic, zajišťuje konzervátorská dílna HÚ VMO.
V rámci péče o sbírky budou realizovány práce:
- desinsekce fondů botanických: plynováním – dodavatelsky
- desinsekce fondů entomologie a zoologie: profylaxe paradichlorbenzenem, plynování
depozitářů
dodavatelsky
- konzervace a preparace v exsikátových sbírkách a BSOD
- desinsekce (dřevokazný hmyz): depozitářů geologie a mineralogie – dodavatelsky
- konzervátorské práce – skříně pro uložení sbírkových předmětů, paleontologický fond
- 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
- čištění a konzervace předmětů paleontologické podsbírky
- pokračování ve výměně obalového materiálu sbírkových předmětů paleontologické podsbírky
- preparace části nových terénních sběrů pro mineralogickou podsbírku
- ošetřování, konzervace a repreparace sbírkových předmětů ve všech fondech dle aktuálního
stavu.
4. Depozitáře
Zprovozněním budovy depozitářů muzeum získává větší množství úložných prostor,
vybavených moderními pojezdovými regály, čímž se zvýšila objemová kapacita pro přehledné
ukládání sbírkových předmětů.
V nových depozitářích bude prováděna:
- kontrola fyzikálních parametrů
-

organizace uložení sbírkových předmětů v depozitářích
v rámci rekonstrukce topení provést sanační omítky 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

- pokračování v ukládání paleontologické podsbírky do nového obalového materiálu (původní
je značně devastován)
- přípravné práce na rozšíření depozitáře geologie krasu a paleontologie do suterénu pod
stávající geologické depozitáře
- přestěhování části entomologické sbírky z přírodovědné laboratoře do depozitáře č. 33
(přízemí hlavní budovy VMO)
5. Ostatní práce ve sbírkách
- průběžně zhotovovat a doplňovat kresličskou dokumentaci sbírkových předmětů,prioritně
archeologie
- zadávání a kontrola konzervátorských prací na předmětech ukládaných do nových depozitních
prostor
- doplňování fotodokumentace předmětů na katalog. karty
- badatelská, konzultační a poradenská činnost ve fotoarchivu
- badatelská, konzultační a poradenská činnost v odborné knihovně
- pokračování v systematické digitální dokumentaci současného stavu a změn obcí bývalého
olomouckého okresu, průběžné doplňování fotodokumentace o brožury, almanachy, CD,
pohlednice
- výběr předmětů v depozitářích pro badatele, studijní účely, soutěže pro školy, vzdělávací
programy
- výběr předmětů v depozitářích pro výstavní činnost a pro úpravy v expozicích
-

zápůjčky sbírkových předmětů – dle konkrétních požadavků
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

II. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
1. Výzkumný záměr PřF UP Olomouc
 Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanizmy / Výzkumný záměr MŠMT
6198959212 / Mgr. P. Adamík,PhD., Mgr. M. Krist, PhD. – na záměru PřF UP se podílejí
pracoviště zoologie a entomologie
2. Podíl na grantech
 dokončení řešení grant GAČR 206/07/0483 Vliv změn klimatu na interakce mezi pěvci a plchy:
důsledky pro jejich životní styly / Mgr. Adamík, PhD., hlavní řešitel
 Parental and genetic effects in the collared flycatcher, Grant GAČR, Post-Doc 2007-2009 /
řešitel Mgr. M. Krist, PhD., hlavní řešitel
 Mapování výskytu a zajištění genofondu vybraných zvláště chráněných a vzácných
druhů NP Podyjí / spolupráce s NP Podyjí a VÚP Troubsko / Mgr. M. Bábková Hrochová
 Flóra a vegetace Litovelského Pomoraví / 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, PhD.
3. Ústavní vědeckovýzkumné a odborné úkoly
 Regionální faunistický výzkum Heteroptera / Mgr. M. Krist, PhD.
 Mateřské efekty a pohlavní výběr u rodu Ficedula / Mgr. M. Krist, PhD.
 Ektoparaziti v ptačích hnízdech / Mgr. M. Krist, PhD.
















Mapování významných botanických lokalit olomouckého regionu / Mgr. Bábková Hrochová
Banka semen ohrožených druhů rostlin / Mgr. M. Bábková Hrochová
Dormanční mechanismy vzácných a ohrožených druhů rostlin, germinační testy / Mgr. M.
Bábková Hrochová
Reprodukční biologie plcha velkého na Střední Moravě / Mgr. P. Adamík, PhD.
Dokončení studia zimní ekologie pěvců a jejích přežívání v podhůří Jeseníků / Mgr. P. Adamík,
PhD.
Studium hybridní zóny lejska bělokrkého a lejska černohlavého v Jeseníkách / Mgr. P. Adamík,
PhD.
Pilotní studium biologie plšíka lískového a plcha lesního / Mgr. P. Adamík, PhD.
Záchranný karsologický výzkum těžené vápencové lokality Vitošov. 3. etapa: 2006-2010. V r.
2009: sledování těžebních prací - případné ověření nových prostor / RNDr. R. Morávek
Dokumentace a záchranné sběry na vybraných lomech těžících vápence Olomouckého kraje
(Vitoul-Mladeč, Hranice-Skalka a Černotín, OMYA Pomezí-Smrčník) / RNDr. R. Morávek
Terénní a záchranný výzkum paleontologických lokalit Olomouckého kraje /Mgr. T. Lehotský,
PhD.
Dokumentace současného stavu mineralogických lokalit na území Olomouckého kraje;
mineralizace alpského typu v desenské skupině a hydrotermální mineralizace v keprnické
skupině / Ing. P. Novotný
Revize opuštěných ložisek nerostných surovin / Ing. P. Novotný + RNDr. R. Morávek
Doplňování systematické mineralogické sbírky výzkumy na mineralogických lokalitách
v Českém masivu a v přilehlé části Karpatské soustavy) / Ing. P. Novotný
Fotodokumentace mineralogických lokalit Olomouckého kraje / Ing. P. Novotný, MgA. P.
Rozsíval

4. Prezentace na konferencích a seminářích
 aktivní účast odborných pracovníků na konferencích a seminářích
 účast lektorů výukových programů na příslušných seminářích
 účast na oborových seminářích pořádaných AMG / odborní pracovníci
 prezentace výukového programu Kytky pod zákonem na Veletrhu výukových ekologických
programů – září 2009 (Iva Spáčilová + Mgr. M. Bábková Hrochová – příklad využití muzejní
expozice v environmentální výchově)
 účast na semináři „Kvartér“ / Mgr. T. Lehotský, PhD.
 Kroužkovací aktiv NM Praha / Mgr. P. Adamík, PhD.
 Zoologické dny 2009 Brno / Mgr. P. Adamík, PhD., Mgr. M. Krist, PhD.

- konference k dějinám kartografie (PřF UP) – dr. Drtílková
- konference k dokumentaci současnosti – (Technické muzeum Brno)dr. Drtílková
- konference Historické knižní fondy, VKOL – Mgr. Habustová
- seminář muzejních knihoven, Pardubice – Mgr. Habustová
- konference Kniha v 21. století, Slezská univerzita Opava – Mgr. Habustová
- účast na odborných seminářích, přednáškách a konferencích z oboru archeologie – Mgr.
Loskotová
- semináře Palné a chladné zbraně – Bc. Stecker

PREZENTACE
EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1. Odborné články
Dr. Bortlová –Historický šperk 19. století v uměleckohistorické sbírce VMO, Zprávy VMO,

Dr. Drtílková – Z dějin českého zemědělského školství na střední Moravě do první světové
války, Haná 2010
Dr. Drtílková – Z dějin českého zemědělského školství – Zprávy VMO,
Mgr. Habustová – článek do Zpráv VMO
Mgr. Loskotová – Bohatý hrob z doby stěhování národů – Zprávy VMO
Mgr. Sofková –Biedermayer ve sbírkách VMO – Zprávy VMO
dr. Drtílková - Barokní glóby do katalogu Olomoucké baroko
Mgr. Sofková - Cín ve sbírkách VMO do katalogu Olom. baroko
Mgr. Sofková, dr. Bortlová - Občanská hmotná kultura -„Odborní pracovníci HÚ VMO - příprava hesel do katalogu Olomoucké baroko
Odborní pracovníci – práce na článcích do publikace Krajinou Hané
Mgr. M. Bábková Hrochová: přírodovědná řada Zpráv VMO, redakční příprava čísla 297
RNDr. R. Morávek: spolupráce při dokončovacích pracích a korekturách 13. dílu edice Chráněná území
ČR: „Kras a jeskyně ČR“; vydává AOPK ČR Praha
Mgr. T. Lehotský, PhD.: příprava souborné publikace o spodnokarbonských goniatitech
Mgr. T. Lehotský, PhD.: publikace v časopise Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Ing. P. Novotný: průvodce Naučnou mineralogickou stezkou Sobotín – Maršíkov; vydavatel: Správa
CHKO Jeseníky
Ing. P. Novotný: příprava čísla Minerálu – speciál 2010, věnovaného mineralizaci alpského typu na
Sobotínsku
Mgr. M. Krist, PhD.: příprava rukopisu – Metaanalýza o vlivu velikosti vajec na fitness
Každý odborný pracovník zpracuje minimálně 1 odborný článek v oboru podsbírky, kterou spravuje
Muzejní pedagog zpracuje článek do Zpráv VMO č. 297 a příspěvek ve sborníku z konference Muzeum
a škola, Zlín
2 . Popularizační články
- všichni odborní pracovníci budou publikovat popularizační články v oboru své činnosti.
- edukační pracoviště: příprava podkladů pro letáky a plakáty k programům

- články pro tisk
3. Sbírkové nebo autorské výstavy
a/ - Mgr. Sofková „Panenky“ - vánoce 2009
PaedDr. Drtílková „Prezentace VMO a kartografické sbírky“ – Regionální výstava cestovního
ruchu Tourism Expo 2009
- RNDr. R. Morávek: Proměny vitošovského vápence dokončení příprav, scénář a
realizace, předpoklad vernisáž 9.4.2009, doba konání výstavy 10.4. – 28.6.2009.
- Mgr. T. Lehotský, PhD.: Zkameněliny – archiv života, instalace v Muzeu Vysočiny v
Jihlavě a v Městském muzeu a galerii v Hranicích
- Mgr. T. Lehotský, PhD: příprava putovní výstavy s pracovním názvem „Není stopa
jako stopa“ o fosilních stopách. Předpokládaná první instalace v Muzeu Prostějovska
v Prostějově v listopadu 2009
- Mgr. M. Bábková Hrochová, Iva Spáčilová: Menší než strom; výstava o keřích, scénář,
sběr materiálu, příprava výukového programu
b/ rozpracování výstav
- přípravné práce na výstavě Baroko (2001) – spolupráce s Muzeem umění, část městské
baroko – Mgr. Sofková, dr. Bortlová
- přípravné práce na výstavu Školní potřeby ve spolupráci s Ped. muzeem J.A. Komenského
Praha – dr. Drtílková

4. . Expozice

- expozice Pravěk Olomoucka a Historocké hodiny (zabezpečení expozice při rekonstrukci
topení, úpravy, inovace, zjm. texty na chodbě před expozicí) – Mgr. Loskotová, MGR.
KLIPCOVÁ
- Expozice ohrožených druhů rostlin – Mgr. M. Bábková Hrochová; atrium VMO – rozvoj a
údržba
- Přírodovědná expozice Olomouckého kraje: manipulace se sbírkovými předměty dle
dispozic o rekonstrukci topení
 Ing. P. Novotný, Mgr. T. Lehotský PhD., RNDr. R. Morávek: udržovací práce v části
věnované „neživé přírodě“
 Mgr. P. Adamík PhD., Mgr. M. Krist PhD., Mgr. M. Bábková Hrochová: udržovací
práce v části věnované „živé přírodě“
Příprava expozic:
- práce na přípravě expozice Olomoucka – všichni odborní pracovníci
- příprava národopisné expozice ve VMO - PhDr. Hošková
- tvorba libreta a scénáře pro národopisnou expozici v Čechách pod Kosířem – PhDr.
Hošková
5. Přednášky a jiné popularizační akce
- zajištění přednášek pro Univerzitu 3. věku a střední školy – PhDr. Fifková a dle požadavků
odborní pracovníci HÚ VMO
- exkurze v konzervátorské dílně pro studenty UP – Bc. Stecker
- odborné výklady při exkursích pro studenty SOŠ a VŠ – všichni odb. pracovníci HÚ
- příprava, realizace, propagace a zajišťování výukových programů v expozici pravěku – Mgr.
Loskotová
6. WWW-stránky VMO
- průběžná aktualizace a doplňování nových údajů na webové stránky VMO – M. Medveď, dr.

Fifková
- inovace webových stránek vmodetem.sweb.cz a jejich periodická aktualizace - I. Spáčilová
- stránky Arboreta Bílá Lhota: aktualizace - Mgr. M. Bábková Hrochová
7. Internet
- informace o výukových programech a jejich využití školami na Metodickém portálu Rámcových
vzdělávacích programů v sekci Metodická podpora, popř. v plánované nové sekci věnované muzejní
pedagogice (záměr zveřejněn v rámci V. kolokvia AMG Muzeum a vzdělávací systém v ČR, listopad
2008)

8. Vzdělávání pracovníků
- odborné semináře pro knihovníky – Mgr. Habustová,
- odborné semináře pro konzervátory - konzervátoři
- zájem o studium cizích jazyků

- muzejní pedagogika
9. Ostatní činnost
- výpůjční služba (cca 200 svazků) – Mgr. Habustová
- příprava a rozesílání Zpráv VMO v rámci výměn – Mgr. Habustová

- příjem a evidence časopisů, příprava na vazbu – Mgr. Habustová
- vedení agendy HÚ (dlouhodobé výpůjčky, zakládání dokumentů, vedení přírůstkových knih
– R. Růžičková
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO – Mgr. X. Sofková, ing. Novotný, Mgr.
Bábková Hrochová
- Badatelská, konzultační a poradenská činnost – všichni odborní pracovníci
- metodická pomoc obecním kronikářům olomouckého regionu, průběžná aktualizace
kartotéky obecních kronikářů a kronik – dr. Drtílková
- Mgr. Sovková – příprava jednání komise regionální historie AMG, konzultační a badatelská
činnost
- Výklady v přírodovědných expozicích a na výstavách
- Zápůjčky sbírkových předmětů – sbírkové fondy HÚ a PÚ VMO dle konkrétních požadavků
- Konzultace pro odborné instituce, školy a pro veřejnost
- Práce se studijním materiálem
- Redakční rada Zpráv VMO - Mgr. M. Bábková Hrochová, Mgr. T. Lehotský PhD., Ing. P. Novotný,
PhDr. Fifková, PhDr. Hošková, CSc.
- Česká společnost ornitologická – šéfredaktor odborného časopisu Sylvia / Mgr. P. Adamík, PhD.
- Recenze pro mezinárodní vědecké časopisy. / Mgr. P. Adamík, PhD.
- Redakční rada časopisu Minerál / Ing. P. Novotný
- Redakční rada Přírodovědných studií Muzea Prostějovska v Prostějově / Mgr. T. Lehotský, PhD.
- Redakční rada Severní Moravy, Muzeum Šumperk . PhDr. Hošková, CSc.
- Redakční rada „Acta Ethnographica“ - EÚ MZM – Phdr. Hošková, CSc.
- Vědecká rada Regionálního muzea v Novém Jičíně – PhDr. Hošková, CSc.
- Vedení diplomových a bakalářských prací, Mgr. T. Lehotský, PhD; zadáno:
1. Revize typového materiálu trilobitů ve sbírce VMO
2. Zpracování zkamenělin hraničního intervalu silur/devon Barrandienu deponovaných ve
sbírce VMO)
- Vedení diplomových prací, Mgr. M. Krist, PhD.
- Odborné posudky na bakalářské a diplomové práce, granty, odborné články
10. Spolupráce s institucemi













CHKO Jeseníky: mineralogický výzkum historických důlních lokalit, na nichž jsou prováděny
sanační nebo zabezpečovací terénní práce / Ing. P. Novotný
AOPK ČR – oddělení správy zpřístupněných jeskyní ČR, správa jeskyní v Olomouckém kraji:
karsologický výzkum v jeskyni Na Pomezí, Mladečské, Javoříčských jeskyní / RNDr. R.
Morávek
spolupráce se státními a soukromými geologickými firmami, agenturami, sdruženími, geol.
pracovišti VŠ, AV ČR, ČGÚ / Ing. P. Novotný, Mgr. T. Lehotský PhD., RNDr. R. Morávek
spolupráce s Agenturou NATURA Opava na přírodovědných programech řešených v sz.
Řecku v zájmové oblasti u Prevezy. Spolupráce na přírodovědných programech v ČR a při
zpracování environmentálních výchovně-vzdělávacích programů pro skupinu žáků českých a
polských škol v Řecku / RNDr. R. Morávek – pobyt v Řecku formou dovolené řešitele
pokračování ve výzkumu fosilních stop různých útvarů na Moravě a ve Slezsku (AV ČR, Dr.
Mikuláš) / Mgr. T. Lehotský, PhD.
ČGS: Účast na geologickém mapování ČR v měřítku 1:25000 (vedení dr. Otava, dr. Gilíková)
Poradní sbor pro enviromentální výchovu a vzdělávání v Olomouckém kraji / Mgr. T. Lehotský
Muzeum Prostějovska v Prostějově, PdF UP Olomouc, Nár. muzeum Praha: Výzkum
paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén, baden) / Mgr. T. Lehotský, PhD.
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

ZO ČSS SEVER působící v krasové oblasti Lipová – Vápenná; spolupráce při
průzkumu prostor mimo návštěvní trasy / RNDr. R. Morávek








Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice: Studium vlivu změn klimatu na populace čápa
bílého. / Mgr. P. Adamík, PhD.
Katedra zoologie PřF, Univerzita Karlova v Praze: Genetika populací plcha velkého. / Mgr. P.
Adamík, PhD.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Laboratoř pro výzkum biodiverzity: Aplikace
genetických metod ve studiu zvířecí populační ekologie / Mgr. M. Krist, PhD.
Přírodovědná sekce VSMO / spolupráce a konzultace na programové náplni / Ing.P.Novotný,
RNDr. R. Morávek
Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově: spolupráce při výstavě, 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 travinářská Zubří:
spolupráce s BSOD, výměna semenných vzorků, konzultace / Mgr. M. Bábková Hrochová

- - spolupráce s FF UP při výměně informací z oblasti uměnovědy – dr.Bortlová,
archeologickými pracovišti, universitami a památkovými ústavy v celé republice – Mgr.
Sofková, Mgr.Sovková, Bc. Frait,
- spolupráce s SVK Olomouc – Mgr. Habustová,
- metodická pomoc muzejním knihovnám Olomouckého kraje, spolupráce s ostatními
knihovnami kraje – Mgr. Habustová
- spolupráce s Muzeem umění na výstavě o biskupu Zdíkovi a na výstavě Olomoucké baroko
Mgr. Sofková, dr. Bortlová
- spolupráce s základními i středními školami, příprava a realizace přednášek o pravěku
Olomoucka včetně prohlídek expozice – Mgr. Loskotová
- spolupráce se studenty UP i jiných vysokých škol, přednášky, studium materiálů – Mgr.
Loskotová, PhDr. Hošková, CSc.
11. Zahraniční prezentace


Mgr. P. Adamík, PhD.: aktivní účast na konferenci European Ornithologists’ Union

Konference, Zurich, Švýcarsko




RNDr. R. Morávek: Agentura Natura, středisko Opava: spolupráce při vytváření informačního
střediska a studijního okruhu krasovou oblastí u města Prevezy v Řecku
Mgr. T. Lehotský, PhD.: Účast na Česko-Slovensko-Polském paleontologickém semináři
Mgr. M. Krist, PhD: aktivní účast na konferenci pořádané European Ornithological Society,
Zurich, Švýcarsko.

12. Výuka
Edukační pracoviště





pro pedagogy o výukových programech ve VMO, použitých metodách a možnosti
navazujících aktivit ve výuce
pro muzejní lektory
studenty VŠ
vzdělávací kurz „Využití muzea ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ“ v
rámci předmětu Didaktika geologie na PřF UP Olomouc

Mgr. T. Lehotský, PhD.: výuka na PřF UP v Olomouci a na MU v Brně

PLÁN ČINNOSTI ARBORETA V


























BÍLÉ LHOTĚ

likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
výsadby a doplňování keřů a stromů
oprava zahradnické techniky
výsevy a přepichování, dopěstování a prodej letniček
rozvoz kompostu do parku
založení pařeniště
ukotvení kmene k řezbářským reliéfům a jeho opracování
hrabání, sběr a odvoz listí
úklid větví – štěpkování
péče o návštěvníky a svatebčany
opravy suchých zídek
oprava plechového skladu
jmenovky ke stromům
umístění mobilní zeleně v parku
založení nového trávníku v prostoru Jízdárna
hnojení trávníků
dodělání umělého jezírka v části alpinum
sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům)
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, zálivka)
orba, rytí, zazimování
vánoční dekorace

Provozní útvar a oddělení výstav a propagace
Za činnost provozního útvaru odpovídá Jiří Vysoudil
Denisova 30:
- na začátku roku přestěhovat z hlavní budovy „fond Zoologie“
- vyrobit stojany pod kamenné fragmenty do lapidária v suterénu
- zajistit převezení a instalaci pravěké lodě „Monoxyl“do suterénu
Údržba:
- práce provádět průběžně dle potřeb a požadavků jednotlivých ústavů VMO
- zajistit odstranění případně vzniklých závad a poruch
Zásobování:
- nákupy provádět dle požadavků a finančních možností VMO
Pronájmy sálů:
- sály pronajímat na základě objednávek a uzavřených smluv a dále zajišťovat technické
zabezpečení jednotlivých přednášek, konferencí, seminářů a koncertů konaných ve
VMO
Byty:
- v bytových jednotkách, které jsou v majetku VMO provádět údržbu a na základě
vzniklých situací i opravy

Výstavy:
- zajišťovat instalaci a demontáže výstav, které proběhnou ve VMO nebo mimo jeho
prostory
ODDĚLENÍ VÝSTAV A PROPAGACE
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
-- architektonické řešení výstav
- realizační práce na výstavách, aranžérské práce
- koordinace účasti VMO na mezinárodních a celostátních projektech
- Vedení skladu tiskovin, zajišťování distribuce a komisního prodeje a předmětů
- Vedení skladu výstavního materiálu
- Informační nabídky zájemcům o výstavy, uzavírání smluv a dohod o požadavcích při realizaci výstav,
projednávání grafických návrhů a prostorového řešení
1. Fotolaboratoř
- Zajištění požadavků jednotlivých úseků( pracovní pozitivy, pozitivy pro potřeby tisku, pozitivy pro
potřeby externích zájemců a práce pro archiv)
zajištění fotodokumentace akcí VMO
- 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
- 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 negativů z fotoarchivu VMO
- Fotodokumentace nové výstavby v Olomouci
- Fotodokumentace v rámci digitalizace obcí Olomouce
- stěhování

Plán výstav na rok 2009
LEDEN

22.1. – 24. 1. 2009
PREZENTACE VMO A KARTOGRAFICKÉ SBÍRKY VMO
21. 1. – 1. 3. 2009
HRANICE TŘÍ CÍSAŘSTVÍ

DUBEN

3. 4. – 30. 6. 2009
PROMĚNY VITOŠOVSKÉHO VÁPENCE
30 .4. – 30. 6. 2009
90. VÝROČÍ REPUBLIKY

KVĚTEN

29. 5. – 30. 8. 2009
KRAJINA-KRESBY
1. 5. – 3. 8. 2009
SKALNIČKY – PROTĚŽ

ČERVEN

červen 2009

MUZEJNÍ NOC
SRPEN

28. 8. – 28. 9. 2009
MEDAILE A DROBNÉ PLASTIKY

ŘÍJEN

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

LISTOPAD

6. 11. 2009 – 12. 1. 2010
PANENKY

PROSINEC

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

Výstava v zahraničí
„Olomoucké barokní kašny a Sloup sv. Trojice“ - Miejske muzeum v Sosnowcu, Polsko

Dominantní nákladové položky VMO
Pracoviště situovaná v Olomouci (včetně nového edukačního pracoviště)
-

náklady na přestěhování sbírkových fondů do budovy depozitářů
dovybavení pracovišť konzervátorů, fotolaboratoře, stolárny
pořízení a instalace radiového systému měření mikroklimatu
využití čárových kódů pro ukládání sbírek
desinsekce a desinfekce depozitářů
terénní výzkumná činnost, záchranné sběry
výstavy
Zprávy VMO č. 297 a 298
dermoplastické preparátY zoologie
nákupy sbírkových kolekcí (v terénu nedostupný materiál)
odborná literatura
obnova počítačového vybavení
počítač pro potřeby muzejního pedagoga a správce depozitářů
vybavení pro terénní výzkum a sbírkotvornou činnost
zakoupení kvalitního fotoaparátu pro fotolaboratoř

Arboretum Bílá Lhota
-

opravy a nátěry vybavení parku (pařeniště, lavičky aj.)
opravy zahradnické techniky
stavební opravy v ABL (garáž, oprava podlahy a stropní konstrukce pracovny)
úpravy cest (štěrk)
likvidace dřeva po plánovaném kácení

Zámek a park v Čechách pod Kosířem

-

zajištění provozu zámku a parku v Čechách pod Kosířem

ZMĚNA PLÁNU ČINNOSTI PÚ VMO V OBDOBÍ KVĚTEN – ZÁŘÍ 2009 V SOUVISLOSTI
S REKONSTRUKCÍ TOPENÉHO SYSTÉMU HLAVNÍ BUDOVY VMO

Změna plánu je vyvolána nezbytností vyklidit stávající pracovny Přírodovědného ústavu VMO
v souvislosti s rekonstrukcí topného systému v hlavní budově VMO. Předběžně změna plánu
předpokládá, že rekonstrukce topení proběhnou v období od 15.5. do cca 30.9.2009. Dobu, po níž
budou jednotlivá přírodovědná pracoviště uzavřena, nelze dosud jednoznačně stanovit
Změna plánu byla zpracována na základě:
 priorit plánu činnosti VMO v roce 2009
 změn osobních plánů činnosti odborných pracovníků PÚ VMO po dobu rekonstrukce
 změny plánu činnosti edukačního pracoviště PÚ VMO
Změny osobních plánů pracovníků jsou uloženy v agendě PÚ VMO.
Plán činnosti Arboreta v Bílé Lhotě zůstává v r. 2009 beze změny.

PRIORITNÍ





Ú K O L Y:

dokončení demontáže expozic Živé a Neživé přírody, přemístění sbírkových předmětů do
stávajících depozitních prostor nebo na stanovená dočasná úložiště
spolupráce s pracovníky provozu VMO při zabezpečení proti manipulaci sbírkových předmětů
cizími osobami v depozitářích
zabezpečení depozitních skříní, regálů aj. proti působení prachu při rekonstrukci topení
využití období uzavřených pracoven PÚ VMO k terénním pracím, v souladu se střednědobým
plánem činnosti PÚ VMO:
 entomologie:
o do 20.6.: v rámci řešení grantu každodenní terénní práce jsou nezbytné
o do 31.8.: v terénu doplnění dat pro konferenci v Curychu
 botanické sbírkové fondy (vhodné terénní období pro botanické práce: duben – říjen)
o sběr rostlinného materiálu pro výstavní využití (expozice, vitríny na chodbě)
o sběr rostlinného materiálu pro herbáře
o fotodokumentace lokalit
o fotodokumentace rostlinných druhů
 edukační pracoviště: spoluúčast Bc. M. Vaňákové
o sběr přírodovědného materiálu využitelného pro výukové programy
o fotodokumentace lokalit
o příprava výukových programů pro externí zařízení (ABL, Čechy pod Kosířem): sběr dat
a materiálu, příprava na místě
 geologie a geologie krasu:
o průběžně do 31.8.: záchranný výzkum v lomu Vápenky Vitošov; speleologické práce a
mapování v Jeskyni velkých stalagmitů.
o průběžně do 31.8.: záchranné sběry a dokumentační činnost – vápencové lomy:
Smrčník – Pomezí, Skalka – Černotín, Skalka – Mladeč, Rampa – Černá Voda
 mineralogie: dle situace dokumentační práce Marcela Škůrková
o do 31.5.: výzkum sekundární a sulfidické mineralizace v Mariánském Údolí, haldy
těžebních šachtic < 16. stol.
o do 30.6.: Potůčník (metamorfní min. svorů), Oskavsko (polymetalická miner.),
Ludvíkov u Vrbna – západ (miner. křemenných žil a fylitů)
o do 31.7.: západní svahy Keprníku (miner. alpského typu, křemenných žil, pegmatitů),
západní svah Vozky (historická těžba Cu-rud)

do 31.8.: Praděd – okolí Divokého dolu (rekognoskace – puklinová aj. mineralizace),
Stříbrnice (historická těžba Ag-Au), Králický Sněžník – jihovýchod (součástí OK,
rekognoskace)
paleontologie:
o do 15.5.: souběžně s dokončením úprav pracovišť pro rekonstrukci topení – fosilní
fauna kry Maleníku a spolupráce při výzkumu paleontologických lokalit v Barrandienu
o do 31.5.: výzkum fosilní fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny
o do 30.6.: výzkum fosilní fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny + fosilie
terciéru Prostějovska + terénní část přípravy geologického průvodce po Prostějovsku
(vydává sdružení IRIS Prostějov).
o do 15.7.: dovolená
o do 31.7.: příprava geologického průvodce po Prostějovsku, výzkum fosilní fauny
Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny
o do 15.8.: výzkum kulmské ichnofauny
zoologie:
dokumentační práce Bc. Markéta Vaňáková
o 20.6.-30.6.: SC Německo – výzkum plchů
o srpen: příprava podkladů a účast na konferenci v Curychu
o od 1.5. do 30.9. průběžně: dokončení terénních prací souvisejících s řešením grantu =
poslední rok řešení
o








zpracování příspěvků pro přírodovědné Zprávy VMO č. 297
pokračování v podrobném zpracování podsbírek "Botanická", "Bryophyta" a "Lichenes" formou
zápisu jednotlivých herbářových položek v programu Excel
 ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky – vydání průvodce Naučnou mineralogickou stezkou
Sobotín – Maršíkov (Ing. Novotný) a se sdružením IRIS Prostějov geologického průvodce po
Prostějovsku (Mgr. Lehotský)

Práce dokumentátorek:







dokumentační práce v rámci terénní činnosti odborných pracovišť (po celou dobu
rekonstrukce):
o Bc. Markéta Vaňáková: edukační, botanické a zoologické pracoviště
o Marcela Škůrková: pracoviště geologie, botanické a mineralogie
příprava nových výukových programů (po celou dobu rekonstrukce):
o Bc. Markéta Vaňáková
zápisy sbírek do programu DEMUS (do doby uzavření pracoviště v hlavní budově VMO):
o Dagmar Obručníková: podsbírka botanická
periodická kontrola stavu pracovišť PÚ (v průběhu uzavření pracovišť PÚ):
o Dagmar Obručníková – v době uzavření pracovišť 2x denně
práce spojené s vybalováním sbírkových předmětů HÚ v depozitáři na Denisově 30:
o Dagmar Obručníková
o Marcela Škůrková – po dobu, kdy nebude zajišťovat terénní dokumentační práce
odborných pracovišť PÚ

Ke zprovoznění přírodovědných pracovišť a depozitářů dojde dle předpokladu (v závislosti na
průběhu rekonstrukce) během září až října 2009.

I.
1.

SBÍRKY
Sbírkové fondy budou v období květen – září 2009 uzavřeny.

2.







Sbírkotvorná činnost – v období květen-září 2009 bude zaměřena přednostně:
Doplňování přírodovědných sbírkových fondů bude probíhat formou vlastní dokumentační,
odborné a vědecko-výzkumné činnosti, v souladu se střednědobým plánem činnosti PÚ – viz
„prioritní úkoly“.
pracoviště mineralogie a geologie: společné záchranné sběry na likvidovaných haldách v okolí
Jáchymova, Horní Blatné a Přebuze: především se bude jednat o odběr unikátní sekundární
mineralizace As-Co-Ni, dále Sn-W mineralizace greizenů a hydrotermální Fe-mineralizace / cca
5 pracovních dnů za vhodných povětrnostních podmínek
Předpokládaný počet nárůstu sbírek v rámci běžné činnosti PÚ VMO činí cca 500 ks.
přírodovědné terénní exkurze: všechna odborná pracoviště.

3. Evidence sbírek

PC nebudou napojeny na síť / formou práce v domácím

prostředí:








Zpracovávání fotodokumentace botanické podsbírky pro zápis do programu Excel.
Zápis podsbírek „mykologická“, „Bryophyta“ a „Lichenes“ do programu Excel.
Přepis nafocených schod botanické podsbírky do excelové databáze.
Zpracování výsledků a nového materiálu paleontologického pracoviště: na PřF UP Olomouc.
Úpravy fotodokumentace v rámci terénní činnosti jednotlivých pracovišť.
Zpracování výsledků terénní činnosti za období květen – září 2009, všechna odborná pracoviště.

4. Péče o sbírky

Třídění terénního materiálu, předběžná determinace, příprava analytických preparátů:
všechna odborná pracoviště – dle charakteru sbírkotvorné činnosti
5. Depozitáře

po dobu rekonstrukce budou uzavřeny

6. Ostatní práce ve sbírkách
Karsologický materiál dočasně uložený v externí geologické dílně ve Šternberku: čištění,
formatizace, řezání, preparace a zpracování kolekce do přírůstků 1. stupně evidence. Na pracích
se bude podílet Marcela Škůrková.

II. P R E Z E N T A C E
1. Publikační činnost navazující na vědecko-výzkumnou činnost a práci se sbírkami

formou práce v domácím prostředí:





každý odborný pracovník zpracuje do přírodovědné řady Zpráv VMO, č. 297 odborný článek
v oboru podsbírky, kterou spravuje
další články – dle výsledků terénní činnosti, odborná periodika
pracoviště entomologie a zoologie: příprava podkladů pro účast na konferenci v Curychu
muzejní pedagog zpracuje článek do Zpráv VMO č. 297

formou práce v domácím prostředí:
(spoluúčast Mgr. M. Bábkové Hrochové a Bc. M. Vaňákové)

2. Edukační pracoviště PÚ VMO




příprava výukových programů pro externí pracoviště (ABL a Čechy pod Kosířem): podklady,
scénář, badatelské listy
příprava materiálů pro další programy
komunitní projekty

3. Popularizační články
 všichni odborní pracovníci budou publikovat popularizační články v oboru své činnosti.
4. Prezentace na konferencích a seminářích
 aktivní účast odborných pracovníků na konferencích a seminářích
 lektorky výukových programů – semináře a školení s tématikou muzejní pedagogiky
 účast na oborových seminářích pořádaných AMG / odborní pracovníci
 příprava a prezentace výukového programu Kytky pod zákonem na Veletrhu výukových
ekologických programů – září 2009 (Iva Spáčilová + Mgr. M. Bábková Hrochová – příklad
využití muzejní expozice v environmentální výchově)
 exkurze do muzeí: edukační pracoviště a odborní pracovníci: výukové samoobslužné programy,
expozice, interaktivní instalace (multimediální)
5. Sbírkové nebo autorské výstavy
 RNDr. R. Morávek: Proměny vitošovského vápence dokončení příprav, scénář a realizace,
předpoklad vernisáž 9.4.2009, doba konání výstavy upravena do 17.5.2009.
 Mgr. T. Lehotský, PhD.: Zkameněliny – archiv života v Městském muzeu a galerii
v Hranicích
 Mgr. T. Lehotský, PhD.: podíl na tvorbě stálé muzejní expozice v zámku v Moravské Třebové:
geologie Moravskotřebovska
6. Naučná stezka
 Mgr. T. Lehotský, PhD.: účast na tvorbě naučné stezky Hřebečsko
7. Expozice
 Expozice ohrožených druhů rostlin – Mgr. M. Bábková Hrochová; atrium VMO – zalévání,
plení, údržba, přesazování
 expozice Neživá a Živá příroda: budou uzavřeny. Dle předběžného předpokladu v r. 2010
proběhne rekonstrukce obou expozic – na základě dosavadních materiálů zpracování
příslušných scénářů / odborní pracovníci

IV. Z A H R A N I Č N Í P R E Z E N T A C E


Mgr. P. Adamík, PhD.: aktivní účast na konferenci European Ornithologists’ Union



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, PhD: aktivní účast na konferenci pořádané European Ornithological Society,
Curych, Švýcarsko.

Konference, Curych, Švýcarsko


V. V Ě D E C K O V Ý Z K U M N Á A O D B O R N Á Č I N N O S T
Práce dle plánu PÚ na rok 2009.
VI. S P O L U P R Á C E S I N S T I T U C E M I
Práce dle plánu PÚ na rok 2009.
VII. O S T A T N Í Č I N N O S T
Práce dle plánu PÚ na rok 2009.

