VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv
jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity
údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných
pracovníků. Ve zprávě bylo přihlédnuto k výsledkům práce
provozního úseku a prezentačního odboru VMO.

Úvodní slovo
Rok 2006 byl pro Vlastivědné muzeum v Olomouci rokem, ve kterém pokračovala
rekonstrukce budovy depozitářů VMO na Denisově ulici. V lednu 2006 se dokončovalo
stěhování sbírkových předmětů z prostor na Denisově ulici a došlo k definitivnímu předání
celé budovy zástupcům investora a stavebníka. V hlavní budově VMO ještě v prvním pololetí
2006 pokračovalo rovnání krabic se sbalenými sbírkovými předměty v náhradních prostorách
určených jako depozitáře. Velké úsilí museli vynaložit zejména pracovníci provozního
oddělení, jejich prvořadým úkolem bylo roztřídění vystěhovaného mobiliáře z Denisovy na
nevyhovující s následnou likvidací a na část, která se dá v budoucnu upotřebit, zejména
v prostorách sýpky v Chudobíně.
Akviziční činnost muzea v tomto roce již probíhala ve zlepšené kvalitě. Sbírky byly po
projednání na dvou schůzkách Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost nahlášeny k zápisu
do CES a zapsány v 1. stupni evidence.
Přes velké potíže spojené s nepřístupností sbírkových předmětů se pracovníci podíleli na
přípravě celé řady výstav. Stěžejní výstavou roku se stala výstava připravená ve spolupráci
s Muzeem města Brna na Špilberku „Sága moravských Přemyslovců“. Vernisáž této výstavy
se stala významnou společenskou akcí pro občany města Olomouce i ostatní návštěvníky. Byl
uspořádán průvod kostýmovaných postav – příjezd krále Václava III. do Olomouce a jeho
přivítání. Na vernisáži byl také představen i výpravný katalog k této výstavě. V květnu 2006
byla připravena již druhá Muzejní noc, která se nesla ve znamení moravských Přemyslovců.
Návštěvníci se měli možnost zúčastnit kostýmovaných komentovaných prohlídek expozic a
výstav, v átriu muzea shlédli rytířské turnaje a připraveno bylo divadelní představení Poslední
noc Václava III. 4. srpna pak při slavnostním ukončení výstavy bylo předvedeno divadelní
představení Václav III. – O historii jedné královraždy.
Z ediční činnosti je vhodné vyzvednout jednak vydání katalogu Sága moravských
Přemyslovců, publikaci Arboretum Bílá Lhota a vydání dvoučísla Zpráv VMO č. 285-287
(přírodní vědy) a dvou čísel Zpráv VMO č. 290 a 292 (společenskovědní řada), dále drobné
tisky k výstavám a katalog Cestovní a uzavřené kočáry, vydaný ve spolupráci s OS kočáry
MYLORD pro výstavu kočárů na zámku v Náměšti na Hané.

Jako velmi úspěšný počin lze hodnotit spolupráci s Univerzitou třetího věku FF UP
v Olomouci, pro kterou jsme kompletně připravili přednášky zimního semestru.
Pracovnice PÚ VMO a tisková mluvčí muzea připravily řadu vzdělávacích akcí pro školy,
které se setkaly s velkým zájmem, stejně tak, jako soutěž pro školy nazvaná Vlastivědný
trojboj.
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Základní ekonomické údaje o hospodaření VMO za rok 2006

Výsledek hospod. VMO 2006 po zdanění – zisk

Dotace na provoz – celkem
z toho - od zřizovatele
- od Ministerstva kult.
- do jiných subjektů

Výnosy z vlastní činnosti – celkem
z toho - tržby za vstupné
- pronájmy sálů
- komisní a muzejní prodej,

56 549,33 Kč

21 213 600,- Kč
21 032 100,105 000,76 500,-

959 827,- Kč
481 440,29 050,128 539,50

- ostatní

320 797,50

Ostatní výnosy

33 762,48

Celkem výnosy

22 207 185,48

Celkem náklady

22 150 636,15

Hospodaření VMO v roce 2006 skončilo ziskem 56 549,33 Kč. Podařilo se dodržet
strukturu nákladů podle předem stanoveného plánu ( v žádné nákladové položce nebyly
výraznější úspory nebo překročení ).
Největší část v rozpočtu tvoří náklady na mzdy a zákonné odvody pro 56 zaměstnanců
15 033 523 Kč ( 68 % ). Fixní režijní náklady ( odpisy hmot. majetku ) spolu se spotřebou
energie, plynu a vody představují přes 2 miliony Kč. Na veškeré ostatní provozní náklady,
materiál a služby potřebné k realizaci činnosti muzea zbývá zhruba 5 milionů Kč.

Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu
Aktivity a činnost centra péče o TLK při VMO pro rok 2006 byla dána především plánem
práce pro uvedené období, který vycházel z Koncepce účinnější péče o TLK, dále zejména z
Plánu činnosti VMO a úkolů a témat daných pro regionální centra péče o TLK – pro rok
2006 jimi bylo folklór a tradiční způsoby obživy formou dotazníkové akce. Aktivity centra
při VMO byly dále formovány aktuálními akcemi a potřebami. Nepřetržitě pokračuje rovněž
identifikace a evidence živých jevů a projevů TLK v regionu. Kromě přibývající foto a
video dokumentace, nadále probíhá evidence lidových výrobců a dokumentace jejich výrobků
a výrobních postupů, narůstá také fonotéka - zdrojem jsou darované CD od místních
folklórních sdružení , obcí apod.. Kromě vlastních zdrojů fotografií a videí Regionálního
centra přispívají rovněž spolupracovníci v terénu, tak např. kromě vlastní fotodokumentace
byla získána CD s fotozáznamy z posledního i předchozích ročníků kluzovských hodů, stejně
jako DVD záznam od různých autorů posledního ročníku a ročníků 2001 – 2005 atp.,
matiček, mariánských hodů a dalších akcí.
Terénní výzkum byl spojen s dokumentací různých lokálních akcí: např. Mariánská
pouť v Cholině nebo Mariánské hody v Hnojicích - zde výrazně folklórního charakteru
(vystoupení tří věkových kategorií místního amatérského folklórního souboru pod o.s
Hagnózek) spojené s výstavou na MÚ, akce Lidový rok ve Velké Bystřici – kromě zápisu
pořízena bohatá fotodokumentace akce z vystoupení domácích i zahraničních souborů (např.
Maršo z Čečny a bulharského souboru), opakovaně proběhl výzkum a dokumentace
Kluzovských hodů v Haňovicích – i zde stejně jako u dalších akcí probíhá výzkum nejen
v době konání akce, ale také přípravný nebo předběžný výzkum spolu s výzkumem u

organizátorů a účastníků v období po skončení akce a přípravy dalšího ročníku, vyhledávání
archivních materiálů, autentických materiálů účastníků, zachycování memorátů,
shromažďování písemných projevů jako kupř. u Kluzovských hodů atp. Nadále probíhá
terénní výzkum v oblasti zvyku „matiček“ (Bohuňovice, Bělkovice – Lašťany, Dolany) u
organizátorů a u rodin účastníků – matiček a mládenců, rovněž u církevních představitelů – i
zde , podobně jako u Kluzovských hodů, je nutný opakovaný výzkum jevu pro jeho úplné
zachycení. V rámci terénního výzkumu jsou rovněž získávání aktivní respondenti a
spolupracovníci, nejen z řad kronikářů. Kronikáři jsou hlavními spolupracovníky v terénu,
alespoň v první fázi, mnozí jsou však natolik nadšenými regionálními znalci a patrioty, že
spolupráce a trvá i mimo rámec dotazníkové akce organizované NÚLK ve Strážnici, mnozí
iniciativně sami posílají příspěvky a materiály – např. o historii obce, přehled živých i
zaniklých jevů TLK v obci atp., různé své publikované články, povídky v místním tisku,
vlastní fotografie, lokální tiskoviny apod. Pro kronikáře z oblasti bývalého okresu Olomouc
byl spolu s Dr.Drtílkovou uspořádán ve spolupráci s OA v Olomouci v prostorách VMO
seminář, kde mj. byli seznámeni s náplní činnosti Centra TLK a rozdány jim materiály vydané
NÚLKem (novým kronikářům Koncepce .., dále brožura Identifikace a dokumentace jevů …
a Problematika právní ochrany děl umělecké a řemeslné výroby).
Proběhl rovněž orientační a dokumentační výzkum v rámci minorit Olomouckého kraje –
dokončován je výzkum řecké minority na Zlatohorsku, následně bude dokončen v příštím
roce (2007) výzkum Řeků na Šumpersku, dokumentována byla také akce národnostních
menšin Olomouckého kraje „Umíme se domluvit“ organizována zejm. KÚ OK, navázány a
obnoveny byly kontakty s představiteli některých menšin – Azerbajdžánci, Vietnamci aj.,
Bulhary (PhDr.Stojlova), Rómů. Folklórní část – vystoupení souborů národnostních menšin
se letos nekonala, ale menšiny mají většinou vlastní, interní akce.
Ke konci roku byl proveden částečný výzkum předvánočních, adventních a vánočních
tradic – mikulášská obchůzka, betlémy, vánoční výzdoba v obcích apod. – pouze lokálně, zde
nutná spolupráce s místními respondenty ochotnými písemně i fotograficky zaznamenat tyto
jevy.

Lidová řemesla a výrobci - zde výzkum pokračuje zdlouhavě – především pro sezónnost
některých prací a individuálně obtížnou domluvu pro fotografování nebo natáčení výrobních
postupů: zde pokročila dokumentace u keramika pana Langera z Litovle, u výroby slaměných
výrobků apod., ale výzkum není zdaleka ukončen.

Databáze fondů z činnosti centra – budují se fondy videa, fotografií a zpracovává se
textová databáze dokumentárních fondů vlastní provenience a materiálů věnovaných z tvorby
souborů, obcemi nebo kronikáři – kromě CD s fotografiemi a DVD také fotografie, které po
naskenování a vypálení, bývají vráceny , pokud nebyly muzeu věnovány, jako např. řada
fotografií z historie matiček od paní Theimerové z Bělkovic apod. Přibývá také propagačních
brožur, map, brožur k historii obcí, které mnohdy obsahují folklórně etnografické údaje,
pohlednice atd. Někteří kronikáři nebo spolupracovníci posílají a poskytují vlastní záznamy,
poznámky a materiály z terénu, popř. memoráty z historie zvykosloví svých obcí.

Výstupy a podklady pro web www. Lidovakultura.cz. - připravené materiály jsou předány
NÚLK ve Strážnici a následně doplňovány a průběžně aktualizovány. Předány jsou zejména
informativní a s částí fotodokumentace zachycené zvyky „matiček“, kluzovských hodů,
informace o konání pravidelných, každoročních akcí na Hané v Olomouckém kraji.

V rámci zapojení do projektu MK ČR probíhala široce zaměřená dotazníková akce obsáhlé dotazníky zaměřené v roce 2006 na folklor (zpěv, tanec, dětský folklor, lidové
divadlo) a tradiční formy obživy a jejich současné formy (zemědělství, rybolov, myslivost)
byly předány v půli června pracovníky NÚLKu jednotlivým centrům péče o TLK.
Následně byly doručeny buďto osobně (vesměs na území bývalého okresu Olomouc) nebo
poštou (většina) zejména kronikářům, v případě obce bez kronikáře do rukou starostů obcí.
Vzhledem k obsáhlosti dotazníku a zejména nejasnosti a mnohoznačnosti formulace dotazů
byla ze strany mnohých respondentů vyjádřena nechuť k vyplňování. Z celkového počtu 403
rozeslaných dotazníků jich bylo včas vráceno a odevzdáno do NÚLKu na pracovním setkání
zástupců regionálních pracovišť péče o TLK ve dnech 2.-3.10.2006 celkem 132 kompletně
vyplněných dotazníků, po termínu dalších devět. Na setkání bylo jako nejvhodnější alternativa
zpracování dotazníků v terénu preferováno osobní předání, konzultace a v případě nutnosti –
což v praxi se týká většiny případů - vyplnění dotazníku pracovníkem regionálního centra za
spolupráce s místním respondentem. Výhodou této metody je získání materiálu, který
převyšuje limit dotazníku, na druhé straně je nevýhodou značná časová a finanční náročnost:
v průměru 2 – 3 dotazníky denně, cestovní a další náklady a nutnost pronajmutí dalších
pracovních sil.
Na podkladu terénního výzkumu a sběru materiálu v terénu a u respondentů, v literatuře
apod. byla ve dnech 15.9. až 29.10. 2006 v prostorách VMO připravena výstava „Lašťanské
matičky“, která se těšila zájmu veřejnosti i médií. Výstava kromě bohaté fotografické
dokumentace byla doplněna originálními kroji matiček. Byla úvodní výstavou z cyklu
„Putování po Hané“ , pod kterýmžto souborným názvem by z výsledků terénního výzkumu
živých jevů TLK měla každoročně vzniknout aspoň jedna větší výstava ve VMO a popřípadě
v lokálních kulturních zařízeních (muzeích, knihovnách aj.). Sem spadá rovněž připravovaná
výstava v Černé věži v Drahanovicích pro rok 2007, na žádost Místního muzea ve Zlatých
Horách proběhne v dubnu výstava o místní řecké minoritě a rovněž se Regionální centrum
TLK VMO podílí na projektu „Všichni jsme tady doma“ o národnostních menšinách, kdy na
květen a červen spolupracuje na výstavním bloku o Řecích v ČR v prostorách Mě Knihovny
v Ostravě.
Pro sborník „Zprávy vlastivědného muzea v Olomouci, řada Společenské vědy, č. 292,
rok vydání 2006 vznikly dva texty: „Lašťanské matičky – znovu oživená tradice“, s. 108 n.
a „Řecká komunita na Zlatohorsku“, s. 75 n.
Ve sborníku referátů z 22. strážnického sympozia „Současný folklorismus a prezentace
folklóru“ vyšel koncem roku 2006 příspěvek pracovníka Regionálního centra TLK při VMO
„Taneční a písňový folkór v životě naší řecké minority“ zpracovaný na základě terénního
výzkumu v roce 2005 a 2006 na Jesenicku, Zlatohorsku a Šumpersku, zčásti Krnovsku.
K tomu celoročně probíhal sběr materiálu o osobnostech hanácké etnografie a folkloristiky
pro budoucí výstavu.

Přínos fungování Regionálního centra pro tradiční a lidovou kulturu při VMO lze označit
jako úspěšný: zejména rozvoj spolupráce s místními kronikáři a dalšími lokálními
spolupracovníky zejména v dotazníkové akci.. Viz výše zmíněný seminář a metodická
schůzka pro kronikáře a také dotazníková akci,
- nepřetržitě rovněž za pomoci výše uvedených spolupracovníků, OÚ, pamětníků apod.
probíhá sběr dobových fotografií a dalších literárních i jiných pramenů ve spojitosti
s aktivitami Regionálního centra.
- na základě osobních návštěv nebo často e-mailových dotazů nepravidelně a stále častěji
jsou poskytovány konzultace a informace z činnosti Regionálního centra, nejvíce studentům
pro různé typy studentských prací, žurnalistům pro články zaměřené na živé tradice a folklór
Hané (např. redaktory Olomouckého dne aj.). Poměrně nejčastější jsou konzultace s kronikáři
buď na půdě VMO nebo při terénním výzkumu.

HODNOCENÍ ČINNOSTI ODBORNÝCH ÚSTAVU VMO
1. Sbírky

1.1. Evidence
přírůstk. čísel

kusů náklady v Kč

1.1.1.Chronologický zápis - Excel

1.1.1.1.vlastní sbírková činnost
výzkumné úkoly PÚVMO

114

476

3

3

88.000,-

13

41

7 300,-

Hodiny

4

4

81.000,-

Etnografie

5

43

4.600,-

Lékařsko-lékárenský

1

1

POŘ

3

329

Hodiny

0

1.1.1.2. vlastní sbírková činnost systematická:
Přírodovědný ústav

2.760,-

1.1.1.3.soubory od sběratelů
PÚ VMO

49

1300

54 580,-

Knihovna

6

6

259,-

Pohlednice

5

393

1.816,-

Zábava a hry

5

5

3.860,-

PÚ VMO

2

3

Etnografie

8

333

Hodiny

2

2

Lékařsko-lékárenský

1

1

Archeologie

3

4

Knihovna

3

3

Pohlednice

2

2

Archeologie

2

1.521

231

4 470

1.1.1.4 volné nákupy /HÚ VMO

1.1.1.5.dary

1.1.1.6 převody

celkem:

244 175,- Kč

Kolekce získaná z Korálové jeskyně ve stěnovém lomu ve Vitošově: je tvořena typem
pizolitických agregátů, které se v jiných jeskyních ČR nevyskytují.

Mezi nejhodnotnější předmět patří věžní hodiny za 88.000,- Kč do fondu Hodin.

1.1.2 systematický zápis

Botanická

6488

Entomologická

538

Pohlednice

400

Geologická

22

Geologie krasu

35

Knihovna
Mineralogická
zoologická

9
142
95

počet v roce zpracovaných inventárních čísel – 7 729

Z důvodu stěhování a uložení předmětů na nedostupných místech nemohly být ostatní fondy
HÚ VMO průběžně zpracovávány.
Botanická - během roku 2006 byla dle plánu do systematické evidence převedena celá
kolekce herbářových položek od Č. Deyla. Kolekce od Kusáka byla zpracována z ¼,
dokončení se předpokládá v roce 2007.

1.1.3. přepis karet do Demusu
- novodobé dějiny
- hudební fond
- hodiny

celkem 6.548
2.900
267
1.054

- POŘ

819

- lékařsko-lékárenský

300

- fotografie a pohlednice

400

- etnografie

808

1.2. inventury
Předávací inventury
- z důvodu odchodu Mgr. Kubešové a nedostupnosti v důsledku opravy budovy nebyla
předávací inventura ve fondu Lapidárium dokončena a bude provedena po skončení
rekonstrukce. Ve fondu Ikony byly předány klíče a provedena prohlídka předmětů.
Periodické inventury
V rámci stěhování depozitářů v budově na Denisově ulici byly sbaleny fondy Archeologie,
Archiv, Cín, Etnografie, Historické hodiny,Hudební fond, Kartografie, Militária, Olomuciana,
Průmysl, obchod, řemesla, Novodobé dějiny, Školství, Umělecký průmysl a Zábava a hry.
K těmto předmětům byly pořízeny seznamy a předměty byly uloženy v provizorních
prostorách.
Západní sál – obrazy, Olomuciana (terče)
- textilie, mapy, 2 skříně kraslic
- částečně historické hodiny
místnost 93 – další hodiny
Malý sál – odborná knihovna
Václavkův sál a kostel – ostatní, sbírková knihovna
Chudobín – archeologie, národopis z mezipůdí (kolovraty, dřevěné předměty), část POŘ, část
UP, nevyužité věci z Denisovy ul.
Ve všech fondech byly provedeny 10% inventury formou kontroly seznamů uložených
předmětů s přírůstkovými knihami, inventarizačními kartami a Smlouvami o výpůjčkách.
- ve fondu hodin, které jsou uloženy na dostupném místě bylo fyzicky zkontrolován 111
předmětů z celkového počtu 1.442 ks (7,7%)
- ve fondu Numismatika byla provedena fyzická inventura u dostupných lístkovnic a trezorů –
celkem 5.054 ks
- ve fondu Fotografie a pohlednice byla provedena 20% fyzická inventura.
- mineralogická

2461 ks / 2461 inv.č.

tj. 10,14%

- Mollusca

1815 ks / 35 inv. č.

tj. 12,7%

- Entomologie

17464 ks / 233 inv. č.

tj. 13,8%

- Zoologie

609 ks / 602 inv. č.

tj. 12,1%

- Paleontologie

1650 ks / 1650 inv. č.

tj. 10,0%

- Geologická

1074 ks / 1074 inv.č.

tj. 15,3%

- Geologie krasu

538 ks / 538 inv.č.

tj. 17,9%

- Botanická

30259 ks / 30259 inv.č.

tj. 19,3%

- Bryophyta

710 ks / 31 inv.č.

tj. 9,2%

- Lichenes

123 ks / 24 inv.č.

tj. 11%

- Mykologická

140 ks / 140 inv.č.

tj. 11,2%

- Diversae

170 ks / 170 inv.č.

tj. 11%

24 ks / 24 inv.č.

tj.10,9%

- BSOD

Inventurou prošlo celkem:

90 299 ks sbírkových předmětů = 12,1 %

1.3.restaurování a konzervace
1.3.1.základní ošetření

2 286 / 39

- Archeologie

14/0

- Etnografie

20/0

- Průmysl, obchod, řemesla

15/0

- Umělecký průmysl

3/0

- Zábava a hry

2/0

- Mineralogie

142 / 39

- Geologie

90 / 0

- Botanika

2000 / 0

1.3.2. dezinfekce
- Entomologie

137000 / 137000

- Botanika

187000 / 187000

1.3.3. zásadní ošetření

1.3.3.1. konzervování
- Zoologie

215 / 215

1.3.3.2. rekonzervace
- Archeologie

40/0

- Etnografie

85/0

- Průmysl, obchod, řemesla

12/0

1.3.3.3. restaurování
- Umělecký průmysl

24/0

1.3.3.4. preparace
- Entomologie

336 / 0

1.3.3.5. repreparace
- Zoologie

1.3.3. celkem všech

1/1

326 999 / 324 254

Do všech entomologických krabic byly dány nádobky s HCH.
Dále se pokračovalo v pravidelných kontrolách při konzervací monoxylu a pracovníci se
podíleli na instalaci výstav.
Pracovníci konzervátorské dílny se též podíleli na zhotovování kopií předmětů na výstavu
Sága moravských Přemyslovců (Stecker, Ruček), na výstavu Skleněná inspirace
(Opluštilová).

1.4. práce se sbírkami
- vytvoření nového klíče pro zpracování digitálních snímků – Mgr. Kunzfeldová (10 dnů)
- třídění digitálních snímků podle nového klíče – Mgr. Kunzfeldová (průběžně)
- vyhledávání materiálů pro badatele, agenda - Mgr. Kunzfeldová (30 dnů)
- přípravné práce pro zpracování písemných sbírek v novém programu Demus – fondy
Wankel a Havelka – Mgr. Sovková (10 dnů)
- vytváření lokačních seznamů fondu Historické hodiny v depozitáři č. 93 – Mgr. Himmler
(průběžně)
- zařazování přírůstků, vyhledávání předmětů, práce v Chudobíně – Bc. Frait (20 dnů)
- zařazování zápůjček – Bc. Frait (5 dnů)
- z důvodu částečné přístupnosti sbírky Etnografie byly realizovány některé výpůjčky a
zpřístupněn materiál pro badatele – Mgr. Hrbáčková (průběžně)
- vyhledávání loutek na výstavu „Z pohádky do pohádky“ – Mgr. Sofková (2 dny)
- bibliografie pracovníků Historického ústavu
- výpomoc při výstavách – I. Hradilová
- kresebná dokumentace – I. Hradilová
- výpůjční a zápůjční smlouvy – R. Růžičková
- výpomoc při výstavách – R. Růžičková
Mineralogická podsbírka (včetně práce dokumentátorek): - ing. Novotný

149 dnů

Vyhledání předmětů pro badatele
Vyhledání předmětů pro zápůjčky
Vyhledání předmětů pro výstavy
Zařazování předmětů z výstavy a ze zápůjček
Inventura mineralogické podsbírky
Podíl na inventuře paleontologické podsbírky
Zpracování terénních přírůstků
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů
Práce na novém lokačním seznamu mineralogie
Dohledávání lokačních údajů (především katastrální území) pro sbírkové předměty
Doplňování údajů do DEMUSu (při přenosu dat z původní verze „Katalog“ do nové verze
„Geologie“ došlo k přesunu některých údajů do nesprávných kolonek a navíc některá data
byla pozměněna – nutná úprava a doplnění)
Zoologická podsbírka: - Mgr. Adamík

50 dnů

Vyhledání předmětů pro badatele
Vyhledání předmětů pro zápůjčky
Vyhledání předmětů pro výstavy
Zařazování předmětů z výstavy a ze zápůjček
Repreparace a konzervace sbírkových předmětů
Inventura zoologické podsbírky
Zpracování terénních přírůstků
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů
Přepis evidenčních karet do DEMUSu
Podíl na inventuře entomologické podsbírky
Entomologická podsbírka: - Mgr. Krist
Vyhledání předmětů pro badatele

70 dnů

Vyhledání předmětů pro zápůjčky
Zařazování předmětů z výstavy a ze zápůjček
Repreparace a konzervace sbírkových předmětů
Inventura entomologické podsbírky
Zpracování terénních přírůstků
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů
Přepis evidenčních karet do DEMUSu
Podíl na inventuře zoologické podsbírky
Podsbírka: Geologická + geologie krasu:- RNDr. Morávek

94 dnů

Vyhledání předmětů pro badatele
Přerovnání a uspořádání uložení krabic a beden se sbírkami GV + GK (v souvislosti s
údržbou depozitářů a stěhování v rámci rekonstrukce)
Inventura podsbírek: geologické a geologie krasu
Zpracování terénních přírůstků
Kamenické zpracovávání sbírkových předmětů
a) vlastními prostředky : formatizace, řezání a zabrušování
b) v kamenických provozovnách Zlaté Hory a Krákořice, v r. 2006 cca 5000,- Kč
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů
Sbírky botanického pracoviště (včetně práce dokumentátorek):- Mgr. Bábková-Hrochová
175 dnů
Vyhledání předmětů pro badatele.
Vyhledání předmětů pro zápůjčky.
Vyhledání předmětů pro výstavy.
Zařazování předmětů z výstavy a ze zápůjček.
BSOD - vstupní germinační testy a retesty klíčivosti (udržování a kontrola vlhkosti a teploty,
dezinfekce testů)

- dopěstovávání klíčních rostlin
- kultivace rostlin v Expozici ohrožených druhů rostlin (atrium VMO)
- manipulace se vzorky
- vedení databáze vzorků semen a průběhu germinačních testů
- foto- a video-dokumentace.
Zpracovávání podsbírek „botanická“, „Bryophyta“ a „Lichenes“ formou digitální
fotodokumentace jednotlivých položek a následný přepis sched do programu Excel .
Inventury botanických podsbírek.
Zpracování souborů od sběratelů a terénních přírůstků.
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů.
Doplňování evidenčních údajů.
Výrazným posunem v tomto roce bylo přeřazení všech položek evidovaných v DEMUSu
k 28.6. 2006 do systematického herbáře. Tyto položky byly dosud ukládány pouze abecedně
podle prvního písmene latinského názvu. Celkem bylo přeřazeno 28028 položek.
Paleontologická podsbírka: - Mgr. Lehotský

45 dnů

Výměna nevhodného papírového obalového materiálu za plastové krabičky s víčkem
Periodická inventura
Výběr a příprava vzorků k vystavování
Zbavování vzorků nečistot
Přelepování inventárních čísel
Nápravná opatření z předchozích inventur
Výměna zničených nebo doplnění chybějících etiket
Změna úložných poměrů osteologického materiálu z nevyhovujících (mokrých a plesnivých
papírových krabic) do plastových beden (přepravek)
Inventura tzv. tvrdých karet
Systematický zápis starých sběrů do DEMUSu (160 záznamů)
Příprava vzorků pro badatelskou činnost

1.5 Centrální evidence sbírek – CES
1.5.1. zařazení do sbírky

7 326 ks

- Archeologie

4.134

26

- Etnografie

377

377

- Fotografie a pohlednice

395

7

4

4

338

12

- Kartografie
- Průmysl, obchod, řemesla

1 410 e.č.

- Sbírková knihovna

9

9

- Zábava a hry

5

5

- Školství

34

18

- Mineralogie

142

142

- Zoologie

142

142

64

64

- Geologie krasu

262

262

- Entomologie

352

337

- Botanická

742

3

- Bryophyta

126

1

- Lichenes

200

1

- Geologická

1.5.2. vyřazení ze sbírky

10 evid.č.

Paleontologická podsbírka - žádost o vyřazení ze sbírky (náprava omylu u inventárních
čísel: 209, 210, 473, 474, 500, 505, 637, 1207, 1213, 1533 (předměty byly vyřazeny v r 1983,
omylem předchozími kurátory zapsány do CES).
Předměty byly řádně posouzeny komisí, vyřazeny z Centrální evidence sbírek.

Etnografie – soubor kreseb divadelních kostýmů (převedeno do pomocného fondu) – bylo
projednáno v PSSČ, pro onemocnění pracovníce však zatím nebyla na MK ČR předložena
žádost k vyřazení z CES.
V závěru roku 2006 požádalo VMO o zrušení Archeologické sbírky Vlastivědného muzea
v Olomouci, evid.č. ALO/002-11-18/300003 (státní) a převedení zaevidovaných předmětů
v počtu 2002 evid.č. do Sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci evid.č. VMO/001-0816/022001.

1.6. nájem a výpůjčky
1.6.2. výpůjčky (od jiných organizací)

2178/2276

- Archeologie

2/

4

- Pohlednice

4/

14

- Etnografie

878 / 878

- různé pro výstavy

568 / 568

- přírodní vědy

226 / 312

- mimo fondy (Sága mor. Přemyslovců)

500 / 500

1.6.3. zápůjčky (jiným organizacím)

6269/6933

- UP

203 / 203

- Sbírková knihovna

8/

8

- Hudební

1/

1

- Písemnosti a tisky

1/

8

- Vlastivěda Šternberk

1 / 1

- POŘ
- Zemědělství
- Hodiny
- Zábava a hry
- Kartografie

259 / 259
10 / 10
2/

2

248 / 248
12/

12

- Školství

1/

1

- Odboj

2/

2

- Militária

23 / 23

- Numismatika

1618 / 1618

- Pohlednice

1/

4

- Olomuciana

13 /

13

- Lapidárium

31 / 31

- Etnografie

118 / 118

- Archeologie
- přírodní vědy
- mimo fondy (Sága mor. Přemyslovců)

5 / 551
3212 / 3215
500 / 500

1.7. depozitáře
100 % všech předmětů z podsbírek Historického ústavu je uloženo v provizorních
prostorách – na hlavní budově ve Václavkově sále, Západním sále, Malém sále, místnosti 93,
ve Velkém sále a v objektu v Chudobíně z důvodu probíhající rekonstrukce stávajících
depozitářů.
Depozitář 33 (entomologie) je zcela zaplněn. Po dokončení rekonstrukce budovy v
Denisově ulici bude třeba přestěhovat část zoologické sbírky uložené provizorně
v entomologickém depozitáři. Tak bude získán prostor pro přírůstky entomologických sbírek.
Paleontologický fond je v současnosti deponován ve třech depozitářích. Snahou je
v depozitáři č. 11 uvolnit prostory pro tzv. Langovu sbírku spodnokarbonských zkamenělin,
která je uložena v externím depozitáři v Chudobíně.
V průběhu roku 2006 probíhala diskuse o eventuelní nové dislokaci PÚ, včetně
přírodovědných sbírkových fondů. Pracovníci PÚ VMO se domnívají, že nabízený prostor
(refektář na Klášterním hradisku) je z kapacitních důvodů i mikroklimatických podmínek
nevhodný. Po prověření všech dostupných podkladů (z terénních šetření i studiem dostupné
dokumentace) byly potřeby uložení sbírek analyzovány a zřizovateli předány veškeré
podklady a požadavky pro provedení nezbytných a potřebných úprav Letního refektáře tak,
aby vyhovoval bezpečnému uložení sbírek. Tím se získá potřebná kapacita pro uložení sbírek
i pro získávání nových sběrů.

1.8. Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám
1.8.1. Předměty v účetní evidenci se vztahem ke sbírkám - 8
1.8.1.1. Faksimile

3

1.8.1.2. Modely

1

1.8.1.3. Figuríny

2

1.8.1.4. jiné

1 (etnografie – povlečení na peřiny)

1.8.2. Předměty v doprovodné evidenci dokumentace sbírek
1.8.2.3. jiné
- Etnografie – 1 ks (CD)
- Hudební fond - archivní evidence notového materiálu

100 ks

1.8.1. Předměty s evidencí podle samostatných předpisů
1.8.3.1. Knihovna

58.494

1.8.3.2. Archiv
Archivní materiál uložený v muzeích je svou evidencí vedených formou inventářů
velmi specifický a při plošném vykazování problematický. Proto kurátorka fondu Archiv
VMO Mgr. Sovková na zasedání komise AMG iniciovala vytvoření systému evidence
v programu DEMUS pro archivní materiál. Tohoto úkolu se velmi operativně zhostili na
oddělení informatiky MZM v Brně pod vedením Mgr. Lenharta, Mgr. Sovková je členkou
pracovní skupiny.

1.8.3.3. Fotoarchiv

130

Fotoarchiv – probíhá třídění digitálních snímků podle nového klíče, plán 400 ks nebyl
splněn z důvodů tvorby nového klíče pro zpracování digit. snímků ve spolupráci se správcem
sítě ve 2. pololetí

2. Věda a výzkum

2.1. interní úkoly

počet 24 / z toho zahraničí 0

23

2.1.1. vlastní nebo vedoucí výzkumu
– Hradištní meče na Moravě – Bc. Frait
- Nález přílby z Křížkovského ul. v Olomouci a jejich analogie – Bc.Frait
- Hrob č. 1 z Jaroměřic a jeho výbava – Bc. Frait
- Výzkum věžních hodinových strojů v regionu střední Moravy – Mgr. Himmler
- Novodobé dějiny – Systematická digitální fotodokumentace obcí bývalého olomouckého
okresu – dr. Drtílková
- Dokumentace současného stavu mineralogických lokalit na území Olomouckého kraje:
mineralizace alpského typu v desenské klenbě a hydrotermální mineralizace v orlickosněžnické skupině. (5 dnů). Výstup: odborný článek + doplnění sbírkového fondu. Ing.
Novotný
- Doplňování systematické mineralogické sbírky VMO výzkumy na mineralogických
lokalitách v přilehlé části Karpatské soustavy. (5 dnů). Výstup: Popularizační článek +
doplnění sbírkového fondu. – ing. Novotný
- Dokumentace a sběry v historických rudních revírech, v nichž probíhá zajišťování důlních
děl. (15 dnů). Výstup: Odborný článek + doplnění sbírkového fondu. – ing. Novotný
- Reprodukční biologie plcha velkého na Střední Moravě. Výstup: příprava odborného
článku – Mgr. Adamík
- Prevalence ektoparazitů u sýkor a mechanismy jejích přenosu. Výstup: průběžné zpracování
dat – Mgr. Adamík
- Studium zimní ekologie pěvců a jejích přežívání v podhůří Jeseníků. Výstup: průběžné
zpracování dat – Mgr. Adamík
- Studium hybridní zóny lejska bělokrkého a lejska černohlavého v Jeseníkách. Výstup:
přednáška na konferenci a příprava odborného článku – Mgr. Adamík
- Záchranný úkol těženého vápencového ložiska ve Vitošově: Průběžná dokumentace
geologických a krasových jevů, speleologický průzkum Jeskyně velkých stalagmitů,
záchranný sběr sintrů v Korálové jeskyni. Výstup: dokumentace (včetně foto- a
videodokumentace), doplnění sbírkového fondu – RNDr. Morávek

- Revize krasových jevů a lokalit v území Javoříčského a Mladečského krasu, odborný
posudek na současný stav a návrh revitalizace Přírodní památky Geologické varhany
v Měrotíně. Výstup: dokumentace, doplnění sbírkového fondu – RNDr. Morávek
- Sledování a záchranné sběry na těžených lokalitách Olomouckého kraje – lokality firem:
Vápenka Vitoul Mladeč, OMYA Lipová Lázně (lomy na Smrčníku a Pomezí), CEMLOG
Hranice na Moravě (lomy Skalka u Hranic n.M., v Černotíně). Výstup: dokumentace,
doplnění sbírkového fondu – RNDr. Morávek
- Mateřské efekty u rodu Ficedula. (90 dnů); výstup: publikace 1 – Mgr. Krist
- Regionální faunistický výzkum Heteroptera. (35 dnů); výstup: publikace 2, doplnění sbírek
– Mgr. Krist
- vedení databáze Banky semen ohrožených druhů rostlin – Mgr. Bábková Hrochová
- germinační testy vzácných a ohrožených druhů rostlin, dopěstovávání klíčních rostlin a
možnosti kultivace. Výstup: odborný článek – Mgr. Bábková Hrochová
- Výzkum spodnokarbonské goniatitové fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny.
(víceletý; 15 dnů) – Mgr. Lehotský
- Výzkum fosilních stop spodního karbonu kulmské facie Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny. (víceletý; 20dnů) – Mgr. Lehotský
- Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén, baden). (víceletý;
10 dnů) – Mgr. Lehotský
- Zpracování osteologického materiálu sbírky VMO. (zahájen v roce 2006; 18 dnů) – Mgr.
Lehotský

2.1.2. podíl na jiném úkolu

1

- Mapování výskytu a zajištění genofondu vybraných zvláště chráněných a vzácných druhů
NP Podyjí. Výstup: prezentace na mezinárodní konferenci – Mgr. Bábková Hrochová

2.2. externí úkoly

14 / 2

2.2.1. vlastní nebo vedoucí výzkumu 4
- Souprava plátové zbroje z Brodku u Přerova – Bc. Frait
- Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice – Migrační ekologie bahňáků na území ČR
a SR. Výstup: přednáška na konferenci a příprava odborného článku – Mgr. Adamík

- Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice – Hnízdní biologie ťuhýka obecného a drozdů
rodu Turdus. Výstup: odborný článek – Mgr. Adamík
- Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Katedra zoologie – Zimní ekologie a výběr nocovišť
u sýkory koňadry. Výstup: odborný článek – Mgr. Adamík

2.2.2. podíl na jiném úkolu

8/1

- Vytvoření systému evidence v programu DEMUS pro archivní materiál, MZM Brno,
spolupráce Mgr. Sovková
- Zajištění financování rentgenometrických analýz od sponzorských objektů – v hodnotě cca
7 tis. Kč; (3 dny); výstup: determinace minerálů, odborné články – ing. Novotný
- Mineralogický výzkum rudních lokalit střední části Nízkých Tater. (5 dnů); výstup:
doplnění sbírkového fondu mineralogie – ing. Novotný
- Výzkumný záměr MŠMT 6198959212 Životní strategie živočichů: proximativní a
ultimativní mechanizmy – Mgr. Adamík
- Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanizmy (Výzkumný záměr
MŠMT 6198959212) vedoucí projektu: Stanislav Bureš / (20 dnů). Výstup: publikace 1 –
MŠMT – Mgr. Krist
- Miniprojekt: Stabilizace populace kriticky ohroženého prorostlíku okrouhlolistého
(Bupleurum rotundifolium) a šklebivce přímého (Misopates orontium) v k.ú. Lešany. Výstup:
dokumentace, průběžné zpracování dat – Mgr. Bábková Hrochová
- Zpracování části grantu Flóra a vegetace Litovelského Pomoraví – Mgr. Bábková Hrochová
- Spolupráce při geologickém mapování 1:25000 (ČGS Brno) listy Starý Jičín a Kelč – Mgr.
Lehotský

2.2.3. mezioborové výzkumy

1

- Správa CHKO Jeseníky – současný stav mineralizace důlních lokalit, na nichž je prováděna
likvidační činnost – ing. Novotný

2.2.4. mezinárodní projekty

1/1

- Project No. 471 (Evropská unie, fond zaměřený na rozvoj vědy) – Evolution of Western
Gondwana during the Late Palaeozoic; PřF UP Olomouc. (víceletý pokračující; 10 dnů) –
Mgr. Lehotský

2.2.5. podání žádosti o granty
- projekt Dokumentace a identifikace jevů lidové a tradiční kultury v oblasti lidové
religiozity, sídla, domy, bydlení (interiéry) – Mgr. Hlavatý
- Příprava grantové přihlášky pro GAČR. Výstup: přidělení grantu č. 206/07/0483 – Mgr.
Adamík

2.3. odborná prezentace

51/5

2.3.1. konference

počet 17 /z toho zahraniční 1

2.3.1.1. pořadatel
2.3.1.2. aktivní účast 4/1
- Mezinárodní spolupráce muzeí, Sosnowiec, Polsko - PhDr. Hošková
- 25. aktiv Kroužkovací stanice Národního muzea Praha, ve dnech 11.-12. listopadu 2006
v Litomyšli. Název: Regionální trendy kroužkování čejky chocholaté (Vanellus vanellus)
potvrzují celorepublikový pokles hnízdící populace - Mgr. Adamík
- Zoologické dny, Brno, ve dnech 9. –10. února 2006 v Brně. Název: Experimentální
evidence pro mikrohabitatové preference mezi lejsky (Ficedula) v jejich hybridní zóně – Mgr.
Adamík
- 15 let Národního parku Podyjí (1. – 3. listopadu 2006, Znojmo). Příspěvek „Repatriace
vybraných ohrožených druhů rostlin na původní lokality v NP Podyjí – Mgr. Bábková
Hrochová

2.3.1.3. pasivní účast

13/1

Nám i budoucím v Muzeu Komenského v Přerově – dr. Drtílková
Kde se pivo vaří v Národním zeměděl. muzeu v Praze – Mgr. Himmler
Historická Olomouc – Mgr. Himmler
Kniha v 21 století, Opava –Mgr. Habustová
Historická Olomouc – Mgr. Habustová, dr. Drtílková, Mgr. Sofková
Problematika historických a vzácných knižních fondů, VKO – Mgr. Habustová
Konference slovanské archeologie v Brně – Bc. Frait

Archeologie středověku, Bardejov, SR – Bc. Frait
Konference muzejních archeologů, Rychnov n.K. – Bc. Frait
Konference k Přemyslovským rukopisům v Rajhradě – Mgr. Sofková
Mezinárodní spolupráce muzeí, Sosnowiec, Polsko – Mgr. Sofková
Srdcem a Rozumem. Konference České společnosti ornitologické ve dnech 22. – 24. září
2006 v Mikulově - Mgr. Adamík
Veletrh muzeí Třebíč (24.-25. května) – Mgr. Bábková Hrochová, I. Spáčilová, Mgr. Himler

2.3.2. semináře

30

2.3.2.1. pořadatel

3

Seminář sekce historiků AMG – Mgr. Sovková
Seminář pro obecní kronikáře ve VMO – dr. Drtílková
- 3rd International Workshop on Ichnotaxonomy/4.-9. 9. 2006/ Praha, Jevíčko, Olomouc –
Mgr. Lehtský

2.3.2.2. aktivní účast 9/3
- Současný folklorismus a prezentace folkloru, Strážnice 4.-5.9.2006 – Mgr. Hlavatý
pracoviště mineralogie
- Permské Cu-zrudnění v Novoveské Hutě (Slovenská republika, Čingov 21.6.-22.6.2006),
přednáška – ing. Novotný
- 1. Central European Mineralogical Conference (Slovenská republika, Vyšná Boca 11.9.14.9.2006), přednáška – ing. Novotný
- Seminář muzejních geologů AMG (Nový Jičín 29.5. – 1.6.2006), přednáška – RNDr.
Morávek, Mgr. Lehotský
- Setkání muzejních botaniků (29. května – 2. června 2006, Uhřínov pod Deštnou). Referát o
přírodovědných výukových programech ve VMO – Mgr. Bábková Hrochová
- Exkurze po významných botanických lokalitách na pomezí států Slovenska, Rakouska a
Maďarska (6. – 8. května 2006, Devín). Vedení diskuse o možnostech konzervace genofondu
rostlin – Mgr. Bábková Hrochová

- Muzeum a návštěvník – zábava hra nebo nuda (10. října 2006, Frýdek-Místek). Příspěvek
„Přírodovědné výukové programy v expozicích Vlastivědného muzea v Olomouci“ – Mgr.
Bábková Hrochová, I. Spáčilová
- 11. Kvartér 2006/ 30.11.2006/Brno – Mgr. Lehotský
- 7.česko-slovensko-polský paleontologický seminář/ /Brno – Mgr. Lehotský

2.3.2.3. pasivní účast 18
Muzeum a návštěvník v Muzeu Beskyd ve Fr.-Místku – dr. Drtílková, Mgr. Sovková, Mgr.
Hrbáčková
Teorie a praxe dokumentace současnosti – dr. Drtílková
Komise regionální historie Moravy a Slezska v Uh. Hradišti – Mgr. Himmler
Textil v muzeu v Tech. muzeu Brno – Mgr. Hrbáčková, Mgr. Sovková
Pravidla AACR2, VKOL – Mgr. Habustová
Práce s Jednotnou informační bránou, NK – Mgr. Habustová
Vzdělávací centrum VKOL – Mgr. Habustová
Tvorba webových stránek knihoven, VKOL – Mgr. Habustová
Seminář muzejník knihovníků, Praha – Mgr. Habustová
Souborný katalog ČR, VKOL – Mgr. Habustová
Pohromy v knihovnách a jak na ně, VKOL – Mgr. Habustová
Posvátná místa Moravy a Slezska, VKOL – Mgr. Habustová
Legislativa knihoven, VKOL – Mgr. Habustová
Svět knihy, Brno – Mgr. Habustová
Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech, Národní archiv Praha – Mgr. Habustová
Setkání knihovníků Severní Moravy, VKOL – Mgr. Habustová
Konzervátorský seminář v Chebu – Bc. Frait, Bc. Stecker, O. Ruček
- Seminář Studium vzácných a ohrožených druhů rostlin České republiky (3. – 5. listopadu
2006, Lhotka pod Mělníkem) – Mgr. Bábková Hrochová

2.3.3. dílny

3

2.3.3.1. pořadatel
- Dva workshopy pro studenty PřF UP zaměřené na muzejní pedagogiku, využití muzea při
výuce přírodovědných předmětů a alternativní metody výuky – Mgr. Bábková Hrochová, Iva
Spáčilová
- Zvířátka v muzeu – vzdělávací program o metodách práce s dětmi v muzeu - Iva Spáčilová

3. Prezentace
3.1. 1. Ediční činnost

12

3.1.1. Publikace vydané muzeem

5

Fifková, R. (ed.): Sága moravských Přemyslovců – Život na Moravě od 11. do počátku 14.
století. Olomouc -Brno 2006, 256 s. ISBN 80-85037-42-4
Bábková Hrochová, M. – Erlec, J.: Arboretum Bílá Lhota. Olomouc 2006, 36 s. ISBN 8085037-43-2
Zprávy VMO, Přírodní vědy, 285-287/2006 ISBN 80-85037-44-0
Zprávy VMO, Společenské vědy, 290/2005 ISBN 80-85037-41-6
Zprávy VMO, Společenské vědy, 292/2006 ISBN 80-85037-45-9

3.1.1.1 vlastní titul
Bábková Hrochová, M. – Erlec, J.: Arboretum Bílá Lhota. Olomouc 2006, 36

3.1.1.2. podíl na edici

2

Sága moravských Přemyslovců – Mgr. Sovková, Bc. Frait, Mgr. Sofková
Morávek R. (v redakci MŽP ČR – AOPK ČR): Jeskyně Olomouckého kraje, in Chráněná
území ČR – 13.díl: Jeskyně České republiky.

3.1.1.3 Periodika

4

Zprávy VMO, Přírodní vědy, 285-287/2006
Zprávy VMO, Společenské vědy, 290/2005
Zprávy VMO, Společenské vědy, 292/2006.
Morávek R. (2006): Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého
vápencového ložiska ve Vitošově za období let 2001 - 2005. – Geologické výzkumy na
Moravě a ve Slezsku v r. 2005, roč. XIII: 9 – 13; ÚGV PřF MU a ČGS Brno.

3.1.2. publikace

51

3.1.2.1. samostatné tituly

1

Sága moravských Přemyslovců – Život na Moravě od 11. do počátku 14. století. Olomouc Brno 2006, 256 s.

3.1.2.2. studie

3

Himmler, R., Historie vápenky a kamenolomů v Grygově, in. Grygov 1306-2006, Grygov
2006. s. 61-76.
Sofková,X., Olomoučtí cínaři. Zprávy VMO 292/2006, č. 29-46.
Frait, R., Mladohradištní meč z Univerzitní ulice v Olomouci. Zprávy VMO 292/2006, č. 97102.

3.1.2.3. odborné články 28
Himmler,R., Věžní hodinové stroje ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy VMO
292/2006, s. 47-58
Habustová, J., Minulost a současnost knihovny VMO. Zprávy VMO, 2006, č. 292
Hlavatý, I., Lašťanské matičky – znovuobnovení tradice. Zprávy VMO, 292, str. 108-113
Hlavatý, I., Řecká komunita na Zlatohorsku. Zprávy VMO, 292, str. 75-95

Adamík, P., Gallager, S.M., Horgan, E., Madin, L.P., McGillis, W.R., Govindarajan, A. &
Alatalo, P. (2006): Effects of turbulence on the feeding rate of a pelagic predator: The
planktonic hydroid Clytia gracilis. Journal of Experimental Marine Biology and
Ecology 333: 159-165.
Hušek, J. & Adamík, P. 2006: Výsledky kroužkování mláďat ťuhýka obecného (Lanius
collurio) v České republice z let 1964-2004. Sylvia 42: 38-48.
Adamík, P. & Vaňáková, M. 2006: Report on a great tit Parus major in active moult in winter
and with an unusual postnuptial moult pattern. – Zprávy VMO 285-7: 97-98.
Bábková Hrochová, M. (2005): Metodika sběru semen ohrožených druhů rostlin. In: Sekerka,
P. (ed.): Sborník z konference “Introdukce a genetické zdroje rostlin, Botanické zahrady
v novém tisíciletí” (Proceedings of the conference “Introduction and plant genetic
resources – Botanical gardens in the new millenium”), 5.–9. září 2005, Česká
zemědělská univerzita Praha. Botanická zahrada hl.m. Prahy, Fakulta agrobiologie
potravinových a přírodních zdrojů ČZU, Unie botanických zahrad ČR, Praha, pp. 202204.
Bábková Hrochová, M. (2006): Banka semen ohrožených druhů při Vlastivědném muzeu
v Olomouci a Expozice ohrožených druhů rostlin – 3. část. Zprávy Vlastivědného muzea
v Olomouci, 285-287: 33-41, Olomouc.
Bábková Hrochová, M., Solovská, V., Spáčilová, I. (2006): Ze světa zvířat. Závěrečná zpráva.
Olomouc. Dep. in VMO, P-centrum Olomouc.
Bábková Hrochová, M., Solovská, V., Spáčilová, I. (2006): Ze světa zvířat. In: Mališová, V.
(ed.): Tvoříme spolu. P-centrum. Olomouc.
Bábková Hrochová, M., Spáčilová, I. (2006): Přírodovědné výukové programy v expozicích
Vlastivědného muzea v Olomouci. Práce a studie Muzea Beskyd. Frýdek-Místek. In.
Press.
Bábková Hrochová, M., Vymyslický, T. (2006): Repatriace vybraných ohrožených druhů
rostlin na původní lokality v NP Podyjí. Sborník z konference 15 let NP Podyjí.
Znojmo. In. press.

Krist M. (2006): Should mother in poor condition invest more in daughter than in son?
Ethology Ecology & Evolution 18:241-246.
Krist, M., Kment, P. (2006) Blánatka světlá (Oxycarenus pallens) (Heteroptera,
Oxycarenidae) na střední Moravě. Zprávy VMO 285-287:77-81.
Lanta, V. - Lehotský, T. - Svobodová, P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy,
dominantního kopce "Staropackých hor": Východočeský sborník přírodovědný - Práce
a studie, v. 13, (n):p. 127-131. Východočeské muzeum Pardubice.
Lehotský, T. (2006): Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a
jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masívu):
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, (283-284):p. n. Vlastivědné muzeum v
Olomouci.
Lehotský, T. (2006): Homeland Museum, Olomouc. In: Trace Fossils in the Collections of the
Czech Republic (with emphasis on type material)., 137. 58-120. Praha, Brno,
Olomouc. Praha, Geologický ústav AV ČR. 80-903511-1-5.
Lehotský, T. (2006): Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký
Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif). Scripta Facultatis
scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology. 104. 52.
Brno, Masarykova univerzita. 80-210-4097-1.
Lehotský, T. (2006): Palacký University, Olomouc. In: Trace Fossils in the Collections of the
Czech Republic (with emphasis on type material). n(n), 137. 58-120. Praha, Brno,
Olomouc, Praha, Geologický ústav AV ČR. 80-903511-1-5.
Prešer, D. - Lehotský, T. (2006): Pleistocénní obratlovci z lokalit severozápadní části
Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. 12.
Kvartér 2006. 24, Brno, Masarykova univerzita.
Prešer, D. - Lehotský, T., (2006): Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v
severozápadní části Hornomoravského úvalu: Zprávy Vlastivědného muzea v
Olomouci, v. n, (283-284):Vlastivědné muzeum v Olomouci.
Morávek R., Šafář J. (2006): Nová lokalita letounů v jeskyni vitošovského krasu. – Zprávy
VMO, 285-287: 42-46.
Morávek R. (2006): Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu-nálezová
zpráva. – Zprávy VMO, 285-287: 109-115.
Novotný P., Sejkora J., Pauliš P. (2006): Nové nálezy supergenních minerálů v horninách
spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár.
Muz., 13: 172-176.
Novotný P., Pauliš P. (2006): Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad
Bystřicí. – Zprávy VMO, 285-287: 25-32.
Novotný P. (2006): Přírodovědný ústav VMO v roce 2005. – Zprávy VMO, 285-287: 129137.
Spáčilová I. (2006): Výukové přírodovědné programy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. –
Zprávy VMO, 285-287: 82-96.

3.1.2.4. populární články 2
Novotný P., Sejkora J. (2006): Kalciopetersit – nový minerál z okolí Olomouce. – Minerál
4/2006: 259-261.
Jašková, V. – Lehotský, T. (2006 in print): Významné paleontologické lokality moravských
třetihor na výstavě. Zpr. Muz. Prostějovska v Prostějově za rok 2006.

3.1.2.5. informační články

17

Fifková, R.: Blízká setkání, Kdy-kde-co v Olomouci, únor 2006, s. 27.
Fifková, R.: Sága moravských Přemyslovců – Život na Moravě od 11. do počátku 14. století,
Kdy-kde-co v Olomouci, duben 2006, s. 29-30.
Fifková, R.: Sága moravských Přemyslovců – Život na Moravě od 11. do počátku 14. století,
Kdy-kde-co v Olomouci, květen 2006, s. 30-31.
Fifková, R.: Sága moravských Přemyslovců - Život na Moravě od 11. do počátku 14. století,
Věstník AMG, 2/2006, s. 14-15.
Fifková, R. – Stecker, M.: Chladné zbraně v průběhu staletí, Kdy-kde-co v Olomouci, červen
2006, s. 33.
Fifková, R. – Novotný, P.: Kov, kámen a šperk, Kdy-kde-co v Olomouci, červen 2006, s. 3334.
Fifková, R.: Doba ledová je doba ledová. Kdy-kde-co v Olomouci, červenec 2006, s. 33-34.
Fifková, R.: Jan Zahradníček. Kdy-kde-co v Olomouci, srpen 2006, s. 15.
Fifková, R. – Hlavatý, I.: Lašťanské matičky – oživená tradice. Kdy-kde-co v Olomouci, září
2006, s. 31.
Fifková, R.: Poslední noc Václava III. Věstník AMG 4/2006, s. 12
Fifková, R.: Jaro v muzeu patřilo dětem a mládeži. Zpravodaj školství Olomouckého kraje, č.
7, 2006, s. 30.
Fifková, R.: Výstava terarijních zvířat v olomouckém Vlastivědném muzeu. Kdy-kde-co
v Olomouci, říjen 2006, s. 45.
Fifková, R.: Doprovodný program k výstavě Sága moravských Přemyslovců. Zprávy VMO, č.
292, 2006, s. 128-130.

Fifková, R.: Konec roku 2006 v olomouckém Vlastivědném muzeu. Kdy-kde-co v Olomouci,
prosinec 2006, s. 29.
Informační list k výstavě Z pohádky do pohádky – dr. Drtílková
O japonských mečích – Bc. Stecker
Lehotský, T. (2006): Mezinárodní ichnotaxonomický workshop na Katedře geologie PřF UP:
Žurnál Univerzity Palackého Olomouc, (2):p. 2. Vydavatelství Univerzity Palackého:
Olomouc.

3.2. Výstavy krátkodobé celkem: 28
3.2.1. autorská z výzkumu

2

Lašťanské matičky – znovuobnovení tradice, 15.9.-29.10. – Mgr. Hlavatý
Zvyky a tradice řecké menšiny v ČR, 17.2.-2.4. – Mgr. Hlavatý

3.2.2. autorská

8

Sága moravských Přemyslovců, 21.4.-6.8. – Mgr. Sofková, Mgr. Sovková, Mgr. Frait
Skleněná inspirace, 17.11.-31.12. – Mgr. Hrbáčková (přechází do r. 2007)
Barokní mapy a glóby -Tourism Expo, 3.-5.2. – dr. Drtílková
Chladné zbraně v průběhu staletí, 12.5.-20.8.– Bc. Stecker
O výrobě meče a zpracování oceli, 2.12.-31.12. – O. Ruček (přechází do r. 2007)
…Doba ledová je doba ledová…, 9.6. – 31.12. 2006, VMO;
autorský kolektiv: 1. pracovníci VMO: Mgr. Bábková Hrochová, Mgr. Lehotský,
Spáčilová
2. externí spolupracovníci: Dokoupilová Monika, Prešer David
Tajemství obzorů, 7.4.-8.5.
Libanon srdcem, 8.9.-8.10. – E. Chyťová

3.2.3. podíl na výstavě 3

Jesenicko na starých mapách (Prostějov) – dr. Drtílková
Po stopách třetihorního moře / Městské muzeum a galerie Hranice /
za VMO: Mgr. Lehotský
Čelechovický devon

/ PdF UP Olomouc / za VMO: Mgr. Lehotský

3.2.4. přejatá aktivně 5
Výtvarné práce dětí a mládeže Olomouckého kraje k výstavě Sága moravských Přemyslovců,
přízemí VMO, 9. 5. – 6. 8. 2006, v rámci doprovodného programu výstavy
Z pohádky do pohádky – dr. Drtílková
Kouzlo betlémů, 1.1.-8.1. (z r. 2005) – PhDr. Hošková
Kov, kámen a šperk, 25.5. až 20.8.2006 – ing. Novotný
Blízká setkání, 20.1. až 27.3.2006 - Mgr. Adamík

3.2.5. převzatá

5

Skalničky a bonsaje, 4.-6.5.
Kaktusy a sukulenty, 8. – 11. 6.
Terarijní zvířata, 13.10.-22.10.
Výtvarné práce žáků 2. stupně ZŠ, 9.9.-8.10.
Vojtěch Krša – Dřevěné sochy a plastiky, 17.11.-31.12. (přechází do r. 2007)

3.2.6. zapůjčená 2
Grafika Václava Hollara, 27.1.-19.3.
Jan Zahradníček ,,…bývalo u mne zotvíráno“, 20.6.-26.9.

3.2.7. putovní vlastní
- Vánoční stromky v proměnách času 20.11.2005 – 15.1.2006, Podhorácké muzeum v

Předklášteří a TM Brno - Mgr. Hrbáčková
- Sága moravských Přemyslovců – 14.9. do února 2007 v Brně -Mgr. Sovková, Mgr. Frait.
Mgr. Sofková
- Olomouc na starých fotografiích – 25.10.-31.12. Sosnowiec, Polsko -Mgr. Kunzfeldová)

3.3. Expozice : celkem

9

3.3.4. stávající expozice
- Od orloje k hodinám
- Pravěk Olomoucka
- Z dějin města Uničova, muzeum U Vodní branky v Uničově
- Historie obce Drahanovic v Čertné věži
- Neživá příroda
- Ohrožené druhy rostlin
- Živá příroda
- Arboretum Bílá Lhota
- miniexpozice: Kalciopetersit – nový minerál

3.4. dílny a exkurze celkem

6

3.4.1. autorské z uzavřeného výzkumu 1
Ing. Novotný – exkurze: Witherit z Vyšné Boce – terénní exkurze na lokalitu witheritu,
připraveno pro účastníky 1. Central European Mineralogical Conference (Slovenská
republika, Vyšná Boca 12.9.2006)

3.4.2. autorské

5

- Realizace vzdělávacího projektu Od orloje k hodinám 4 x - 50 žáků 2. stupně ZŠ Demlova
(19. 5., 2. 6.) a 50 žáků 2. stupně ZŠ E. Valenty Prostějov (16. 11. a 23. 11.) – PhDr. Fifková
- Vedení semináře pro studenty 3. ročníku PdF UP, obor učitelství 2. stupně ZŠ, na téma
muzejní pedagogiky - prezentace projektu Od orloje k hodinám (8. 11.), účast 20 studentů –
PhDr. Fifková

3.5.

přednášky celkem 10

3.5.2.

autorská

6

- Historické zahrady jižní Evropy (Itálie, Španělsko, Portugalsko) - pro U3V, běh Kultura
v minulosti a současnosti, 20. 11. 2006, klubovna VMO, účast 60 posluchačů – PhDr. Fifková
- Historické zahrady a parky Olomouckého kraje – pro Gymnázium Čajkovského, 3. ročník,
seminář dějepisu, 14. 12. 2006, klubovna VMO, účast 15 studentů – PhDr. Fifková
- Život měšťanky ve 2. polovině 19. století a poč. 20. stol. – Mgr. Sovková (20 posluchačů)
- Současná práce obecních kronikářů – dr. Drtílková (35 posluchačů)
- Přírodovědné výukové programy v expozicích Vlastivědného muzea v Olomouci
10.října 2006
Frýdek-Místek
Bábková Hrochová

60 posluchačů

muzejní seminář – Mgr.

- Keltský stromokruh - 2.října 2006 Olomouc -60 posluchačů – Mgr. Bábková Hrochová

3.5.3. přednesena za celostátní účasti

1

Ovlivňuje barva vajec rodičovské úsilí samců lejsků bělokrkých?
9.2.2006

cca 250 lidí

Konference Zoologické dny Brno – Mgr. Adamík

3.5.4. přednesena za mezinárodní účasti

2

- Výsledky záchranného výzkumu pozoruhodného krasu těžené vápencové lokality ve
Vitošově (s videoprojekcí), přednesena na Semináři muzejních geologů (Nový Jičín 29.5. –
1.6.2006) – RNDr. Morávek
- Repatriace vybraných ohrožených druhů rostlin na původní lokality v NP Podyjí
2.listopadu 2006

Znojmo

150 posluchačů

Mgr. Bábková Hrochová

3.5.5

přednesena v zahraničí

1

- Tirolit a klinoklas z Vojtěchovy osady u Novoveské Huty , přednesena na semináři Permské
Cu-zrudnění v Novoveské Hutě (Slovenská republika, Čingov 21.6.-22.6.2006) – ing.
Novotný

3.6. Kulturně výchovná činnost

166

3.6.1. Kult.projekty obecně (akce pro školy a veřejnost) 6
- příprava vernisáží k výstavám Grafika Václava Hollara, Tajemství obzorů, Libanon srdcem,
Skleněná inspirace, Z pohádky do pohádky – PhDr. Fifková
- Vlastivědný trojboj – příprava, koncepce, organizace 2. ročníku soutěže Vlastivědný trojboj
pro 2. stupeň ZŠ (zasílání soutěžních otázek, vyhodnocování, příprava finále ve VMO –
zajištění prostor, didaktické techniky, příprava soutěžních otázek, sestavení odborné poroty,
zajištění cen pro vítěze, moderování soutěže). Finále soutěže 9. 6. 2005 ve VMO, účast
čtyřčlenných družstev ZŠ Heyrovského, Nedvědova, Demlova a Zeyerova.Celkem se finále
zúčastnilo 40 žáků 2. stupně olomouckých ZŠ. – PhDr. Fifková

3.6.3. přednášky

96

Mgr. Bábková Hrochová a Spáčilová: výchovně vzdělávací programy pro školy: 60/1233
-

Zvířátka v zimě

v období od 23.ledna do 30.března 2006
-

7 programů

VMO 124 účastníků

6 programů

VMO 158 účastníků

8 programů

Kov – kámen – šperk

v období od 6.června do 27.června 2006
-

VMO 138 účastníků

Chlupatý svět

v období od 23.ledna do 30.března 2006
-

15 programů

Všechno lítá, co peří má…

v období od 23.ledna do 30.března 2006
-

VMO 332 účastníků

Mamuti už jdou! (ve spolupráci s Tomášem Lehotským a externími spolupracovníky
Monikou Dokoupilovou a Marcelou Haluškovou)

v období od 16.března do 23.června 2006

VMO 481 účastníků

24 programů

Spolupráce s Univerzitou Palackého:
Univerzita třetího věku (spolupráce s ředitelkou U3V Mgr. Kateřinou Sýkorovou) 21/1285
garantka běhu Kultura v minulosti a současnosti, letní semestr akademického roku 2005/2006
(návrh témat, zajištění přednášejících, prostor, didaktické techniky, technická podpora) –
PhDr. Fifková:
1)Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Katedra bohemistiky FF UP): Slavní hudebníci v Olomouci
20.2.
2)PhDr. Simona Jemelková (Arcidiecézní muzeum Olomouc): Olomoucké domy a paláce ve
světle stavebně historických průzkumů I. 27. 2.
3)Prof. PhDr. Miloslav Pojsl (Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF
UP): Raně křesťanské umění
6. 3.
4)Prof. PhDr. Miloslav Pojsl (Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF
UP): Počátky mnišství
20. 3.
5) Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.(Katedra bohemistiky FF UP): Olomoucký pitaval. Z historie
kriminality v Olomouci
27. 3.
6) Mgr. Ivan Hlavatý (Vlastivědné muzeum v Olomouci): Kultura řecké menšiny v České
republice
3. 4.
7) Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Katedra bohemistiky FF UP): František Josef I. v Olomouci
10. 4.
8) PhDr. Simona Jemelková (Arcidiecézní muzeum Olomouc): Olomoucké domy a paláce ve
světle stavebně historických průzkumů II. 24. 4.
9) Mgr. Vladislava Říhová: Secesní umělecké řemeslo

5. 6.

10) Mgr. Štěpán Kohout: Významné rukopisné památky přemyslovského období ve fondech
ZA Opava, pobočka Olomouc a SokA v Olomouci – v rámci doprovodného programu
k výstavě Sága moravských Přemyslovců
11) Mgr. Magda Bábková Hrochová (VMO): Keltský stromokruh 2. 10.
12) Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Katedra bohemistiky FF UP): Návštěvy korunovaných hlav
v Olomouci I. 9. 10.
13)PhDr. Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc): Restaurování 16. 10.
14)Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Katedra bohemistiky FF UP): Návštěvy korunovaných hlav
v Olomouci II. 23. 10.
15) Mgr. Libor Gottfried (Národní archiv Praha) a p.Věra Blažková (Kulturní spolek PrahaCáchy): Karel IV. a Cáchy. Čeští poutníci v Cáchách 30. 10.

16) Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Muzeum umění Olomouc): Italská renesanční architektura 6.
11.
17) PhDr. Renáta Fifková (VMO): Historické zahrady jižní Evropy (Itálie, Španělsko,
Portugalsko) 13. 11.
18)PhDr. Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc): Restaurování 20. 11.
19) Mgr. Pavel Waisser (FF UP ): Moravské renesanční fasády a jejich grafické předlohy
27. 11.
20) Mgr. Pavel Waisser: Umělecká centra a periférie zemí Koruny české za vlády Rudolfa
II. Habsburského 4. 12.
21) PhDr. Miloslava Hošková, CSc. (VMO): Zimní zvykosloví 11. 12.

Přednáškový cyklus VMO pro střední školy Olomouckého kraje :

15/516

3. 3.
Pohanství a magie – pohřební rituál starých Slovanů včetně fenoménu vampyrismu (PhDr. J.
Bláha, FF UP) (Gymnázium Zábřeh)
Život ve středověkém městě – příklad Olomouce (PhDr. J. Bláha, FF UP) (Gymnázium
Zábřeh)
11. 5.
Čarodějnické procesy na Šumpersku (Mgr. D. Polách, MÚ Šumperk) (Obchodní akademie
Olomouc)
Losinské paní (Mgr. D. Polách, MÚ Šumperk) (Obchodní akademie Olomouc)
18. 5.
Pohanství a magie – pohřební rituál starých Slovanů včetně fenoménu vampyrismu (PhDr. J.
Bláha, FF UP) (Obchodní akademie Olomouc)
Život ve středověkém městě – příklad Olomouce (PhDr. J. Bláha, FF UP) (Obchodní
akademie Olomouc)
-přednáška Život ve středověkém městě – příklad Olomouce (PhDr. J. Bláha, FF UP) pro
Obchodní akademii Olomouc, v rámci Přednáškového cyklu VMO pro SŠ Olomouckého
kraje, 18. 5., účast 55 studentů
24. 10.

Pohanství a magie – pohřební rituál starých Slovanů včetně fenoménu vampyrismu (PhDr. J.
Bláha, FF UP) (Obchodní akademie Šumperk)
Losinské paní (Mgr. D. Polách, MÚ Šumperk) (Obchodní akademie Šumperk)
Čarodějnické procesy na Šumpersku (Mgr. D. Polách, MÚ Šumperk) (Obchodní akademie
Šumperk)
Byl jsem letcem RAF (dr. L. Konrádová, Praha) (Obchodní akademie Šumperk)
14. 12.
Život měšťanské ženy v 19. a na počátku 20. století – příklad Olomouce (Mgr. Veronika
Sovková) (Gymnázium Čajkovského Olomouc)
Historické zahrady a parky Olomouckého kraje (PhDr. Renáta Fifková) (Gymnázium
Čajkovského Olomouc)
Celkem se 12. přednášek Přednáškového cyklu VMO za rok 2006 zúčastnilo 516 studentů
středních škol Olomouckého kraje.
Cyklus 3 přednášek Pavla Zatloukala – Století olomoucké výtvarné kultury – Mgr.
Kunzfeldová

3.6.4. exkurze

1 / 60

PhDr. Renáta Fifková (VMO) – Mgr. Drahomír Polách (MÚ Šumperk): Uměleckohistorické
památky Šumperska, celodenní exkurze pro U3V, 15. 5.

3.6.5. ostatní

63 / 3245

Dramaturgie vernisáží a kulturních akcí VMO – dr. Fifková
Koncepce a organizace doprovodného programu k výstavě Sága moravských Přemyslovců –
Život na Moravě od 11. do počátku 14. století:
-přednáška PhDr. K. Maráze (FF MU Brno): K osobnosti, vládě a vraždě Václava III., 20.4.,
účast 90 posluchačů
-historický kostýmovaný průvod (vypůjčení kostýmů a výzbroje ve spolupráci s MDO,
zápůjčka koní, omezení dopravy ve spolupráci s MMOl – odbor dopravy, odbor stavební,
Policie ČR – dopravní inspektorát, DPMO, Městská policie Olomouc) 20.4., 400 diváků
-pěší rytířský turnaj – Divadelní a šermířská společnost Gonfanon Boskovice (630 div.)
-dobová hudba – Musica variata

-Středověké hry pro ZŠ a SŠ – v rámci doprovodného programu k výstavě Sága moravských
Přemyslovců, atrium VMO, 18. 5. a 23. 6. 2006, účast 325 žáků a studentů škol
Olomouckého kraje (ZŠ Velká Bystřice, Gymnázium Uničov, ZŠ A. Štěpánka Dolany, ZŠ
Rooseveltova, ZŠ nám. Svobody Šternberk, ZŠ náves Svobody Olomouc)
Celkem se doprovodného programu k výstavě Sága moravských Přemyslovců (včetně
Muzejní noci) zúčastnilo 4.200 návštěvníků všech věkových kategorií.
- Muzejní noc 2006 na téma Poslední noc Václava III. – koncepce a organizace (středověké
hry pro děti, divadelní představení muzikálového monodramatu Poslední noc posledního
Přemyslovce), 9. 6. 2006, 1340 návštěvníků zdarma
- Významné rukopisné památky přemyslovského období ve fondech ZA Opava, pobočka
Olomouc a SOkA v Olomouci - přednáška pro studenty U3V, 9. 6., 40 posluchačů
- spolupráce s MgA. J. Sulovským (Český rozhlas Olomouc) a Agenturou Lafayette na
organizaci premiéry divadelní hry Václav III. – O historii jedné královraždy, v rámci
doprovodného programu k výstavě Sága moravských Přemyslovců, 4. 8. 2006, Václavské
náměstí, 300 diváků
Spolupráce se ZUŠ Žerotín – vystoupení jejích žáků a učitelů na kulturních akcích VMO
(Sága moravských Přemyslovců, Poslední noc Václava III., Z pohádky do pohádky)
Spolupráce se ZŠ Komenium – výtvarný doprovod k vánoční výstavě Skleněná inspirace
- tvorba a lektorování přírodovědného výukového programu Mamuti už jdou! (Monika
Dokoupilová a Marcela Halušková)
v období od 16.března do 23.června 2006

VMO 481 účastníků

24 programů

- tvorba a lektorování přírodovědných výukových programů z cyklu Ze světa zvířat (Vendula
Solovská)
v období od 23.ledna do 30.března 2006

VMO 594 účastníků

28 programů

3.7. internet - Excel
3.7.1 vlastní stránky: www.vmo.cz
Počet vstupů nelze určit, na stránkách není nainstalováno počítadlo. Interval aktualizace www
stránek je čtrnáctidenní.
stránky Arboreta Bílá Lhota – 5740 vstupů (od 1.ledna 2006 do 31.prosince 2006), inovace
průběžná
3.7.2 odkazy na jiných stránkách:
www.olomoucky-kraj.com

www.olomoucko.cz
www.olomouc.cz
www.olomouc-tourism.cz
www.olomouc-travel.cz
www.cz-museums.cz
http://www.ngprague.cz/html/skola-muzeum/
www.museum.jesenik.net
www.olmuart.cz
www.muzeumpv.cz
vmsumperk.sweb.cz
http://time.sternberk.cz
www.olomoucko.cz
www.skolaonline.cz
www.olomouc.cz
www.enviweb.cz
www.infoprerov.cz

4.

ostatní činnost

4.1. Pracoviště zoologie – 9 posudků pro recenzní řízení v odborných časopisech

4.3 členství v komisích:
- Středomoravská archeologická komise – Bc. Frait
- Komise muzejních knihovníků při AMG – Bc. Habustová
- Komise Regionální historie Moravy a Slezska AMG – Mgr. Himmler, Mgr. Sovková

- Etnografická komise při AMG – Mgr. Hrbáčková, PhDr. Hošková
- Archeologická sekce VSMO – Bc. Frai
- Geologická komise AMG - Ing. Novotný Pavel
- Botanická komise AMG - Mgr. Bábková Hrochová Magda
redakční rada Zpráv Moravského ornitologického spolku – Muzeum Komenského Přerov
(ORNIS), komise zoologů AMG - Mgr. Adamík Peter
- Komise zoologů AMG Mgr. Krist Miloš
- Česká geologická společnost, komise geologů AMG, Vlastivědná společnost muzejní
Olomouc, Paläontologische gesselschaft, člen krajského poradního sboru pro environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu při KÚ Olomouckého kraje - Mgr. Lehotský Tomáš
- Komise geologů AMG, Agentura Natura Opava – komise pro výzkumný program v Agio
Apostoli v Řecku - RNDr. Morávek Rostislav
Mgr. Peter Adamík: a) člen redakční řady odborného časopisu Sylvia, Česká společnost
ornitologická, Praha.
b) člen redakční rady Zpráv Moravského ornitologického spolku (Zprávy MOS), Muzeum
Komenského Přerov, ORNIS
- Redakční rada časopisu Severní Morava, Šumperk – PhDr. Hošková
- Vědecká rada Muzea Novojičínska, Nový Jičín – PhDr. Hošková

4.4. studium – druh, kde
- Mgr. Kalábková - doktorandské studium, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
- Mgr. Kubešová – doktorandské studium, katedra dějin umění FF UP v Olomouci
- Bc. Stecker – Sběratelství a starožitnictví, SOU uměleckořemeslné v Praze
- D. Wlcková – Sběratelství a starožitnictví, SOU uměleckořemeslné v Praze
- O.Ruček – nástavbové studium s maturitou – umělecké kovářství
- Mgr. Adamík - doktorské studium zoologie na katedře zoologie a antropologie,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
- Mgr. Bábková Hrochová , Iva Spáčilová - Tvoříme spolu

-

Patnáctiměsíční akreditovaný kurz určený pracovníkům muzeí a galerií a učitelům
základních a speciálních škol. Cyklus seminářů pojednával mimo jiné o principech
konstruktivistické pedagogiky, o artefiletice, osobnostní a sociální výchově v muzeu
s prvky dramatické výchovy, o specifikách práce se znevýhodněnými skupinami dětí,
o dotačních a grantových příležitostech, fundraisingu, umění komunikace s médii a
s veřejností. Vznikl díky olomouckému P-centru za finanční podpory Evropské unie a
z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím programu Phare
2003 RLZ. Výstupem z kurzu jsou výukové přírodovědné programy pro expozice a
výstavy PÚ VMO. Ukončen v červnu 2006. Osvědčení o úspěšném absolvování
kurzu, který je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (dle pokynu MŠMT č.j. 29371/2005-25-348).

- Mgr. Bábková Hrochová - Muzejní výstavnictví. Nástavbový kurz Školy muzejní
propedeutiky (AMG)
- Mgr. Bábková Hrochová, Iva Spáčilová - Centrum inovativního vzdělávání - Projekt určený
studentům UP, učitelům, pedagogům a pracovníkům v oblasti vzdělávání v Olomouckém
kraji. Řada akreditovaných workshopů s různou tématikou.

4.5.

výuka – kde, kdo

FF UP, katedra historie, předmět Základy etnografie – PhDr. Hošková
- odborné vedení bakalářských a diplomových prací 5 studentů PřF UP Olomouc, externí
konzultace k diplomovým pracím 3 studentů PřF UP Olomouc - Mgr. Adamík

4.6.

počet badatelských návštěv

222

- Archeologie

40

- Cín, Hudební fond, Zábava a hry

3

- Etnografie

7

- Fotoarchiv, Foto. a pohlednice

51

- Historické hodiny
- Kartografie, Novodobé dějiny od

2
8

roku 1848, Školství
- Průmysl, obchod, řemesla
- Sbírková knihovna

5
18

- Umělecký průmysl

2

- Numismatika

1

- pracoviště PÚ VMO

4.7.

85

služby dle zák. 122 – bezplatné

325

- Metodické konzultace s obecními kronikáři - 92 obecních kronikářů olomouckého regionu–
PaedDr. Drtílková
- Poradenská činnost badatelům – všichni odborní pracovníci 137x
- Určování přírodovědného materiálu:

celkem 78x

- Metodická pomoc muzejním knihovnám Ol. kraje

4.8.

služby dle zák. 122 – placené

- Reprodukční právo, fotoslužby

18x

21

19

- Mgr. Kunzfeldová, Bc. Rozsíval

- Konzervace sbírkových předmětů na objednávku muzea v Kolíně

– Bc. Stecker

- Očista a konzervace busty A Švehly pro OÚ Štěpánov

– Bc. Stecker

4.9.

zájmová sdružení u muzea

Spolupráce s VSMO
- pravidelné zveřejňování informací o dění ve VSMO v tiskovinách VMO
- zajišťování příspěvků členů VSMO do Zpráv VMO, společenské vědy 2006
- zajišťování přednášejících pro Muzejní čtvrtky pořádané sekcí Historická Olomouc:
prof. PhDr. J. Fiala, CSc. (UP): Z historie staré olomoucké univerzity. K 60. výročí obnovení
vysokého učení v Olomouci, klubovna VMO, 9. 2. 2006, 17 hodin, účast 70 posluchačů
PhDr. P. Urbášek (UP): Z historie UP. K 60. výročí obnovení vysokého učení v Olomouci,
klubovna VMO, 16. 2. 2006, 17 hodin, účast 90 posluchačů
- Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, Historická sekce – dr. Drtílková

.4.10. spolupráce s médii
- Probíhá pravidelná spolupráce s redakcemi těchto periodik: Olomoucký den, MF Dnes,
Právo, Kdy – kde – co v Olomouci, Olomoucký večerník, Krok – knihovnická revue
Olomouckého kraje, Zpravodaj školství Olomouckého kraje, Olomoucký kraj, Věstník AMG
a s ČTK, za rok 2006 otisknuto cca 50 článků o dění ve VMO
- Pravidelná spolupráce s TV (TV Morava, TV Nova, ČT 1, ZZIP studio Olomouc) - sada
cínových figurek, upoutávky na výstavu Sága moravských Přemyslovců, Muzejní noc,
Lašťanské matičky, Skleněná inspirace
- rozhlasem (Český rozhlas Olomouc, Rádio Apollo); upoutávky na výstavu Sága moravských
Přemyslovců, Muzejní noc – Poslední noc Václava III., Skleněná inspirace, Z pohádky do
pohádky aj.
- vydávání a rozesílání tiskových zpráv k výstavám, přednáškám a kulturním akcím ve VMO
(25 za rok 2006)
- uspořádání tisových konferencí k výstavám Sága moravských Přemyslovců, Skleněná
inspirace, Z pohádky do pohádky
Vše PhDr. Fifková
- rozhovor pro ČT Brno na téma historie kalendáře – Mgr. Himmler
- podklady pro Olomoucký večerník na téma historie olomouckého orloje – Mgr. Himmler
- tisková konference k výstavě Sága ... – Bc. Frait, Mgr. Sovková, Mgr. Sofková
- rozhovor pro televizi Brno k výstavě Sága ... – Mgr. Sovková, Mgr. Sofková
- rozhovor pro ČT, Čro Olomouc, radio Apollo – Mgr. Sovková
- tisková konference, česká rozhlas a redaktoři region. tisku při výstavě Z pohádky do
pohádky .... – dr. Drtílková
- informace k výstavám PÚ: televize Prima, ČT, Český rozhlas Olomouc, noviny –
Olomoucký den, Olomoucký kraj, Právo
- tiskové zprávy týkající se přírodovědných výukových programů:
www.skolaonline.cz, www.olomouc.cz, www.infoprerov.cz, www.enviweb.cz
článek
20.3.2006 – Výukový program láká žáky i učitele do muzea (Olomoucký den)
rozhlas, televize

15.3.2006 – Český rozhlas Olomouc – rozhovor s lektorkami a reportáž z programu
„Všechno lítá, co peří má…“
17.3.2006 – TV Morava – upoutávka na přírodovědné výukové programy ve VMO a
reportáž z programu „Všechno lítá, co peří má…“
1.4.2006 – Český rozhlas Olomouc – zhodnocení přírodovědných výukových programů
VMO
Mgr. Bábková Hrochová, I. Spáčilová

4.11.. služby veřejnosti
- Muzejní noc – všechna pracoviště VMO
- Poskytování informací návštěvníkům k vzdělávacím přírodovědným programům VMO:
dokumentátorka Iva Spáčilová
Komentované prohlídky výstav:
Kov, kámen a šperk
… Doba ledová je doba ledová…
komentované prohlídky expozic:

Neživá příroda

5x

Živá příroda

2x

Ohrožené druhy rostlin

2x

Spolupráce s institucemi:
- pracoviště zoologie: - spolupráce s Ornitologickou laboratoří PřF UP Olomouc
- spolupráce s Kroužkovací stanicí Národního muzea v Praze
- botanické pracoviště a dokumentátorka Iva Spáčilová: Botanická zahrada města Olomouce –
navázání spolupráce při tvorbě výukového programu

6. účelové komise

počet 4

- Ediční rada
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

- Vědecká rada VMO
- Výstavní komise VMO

Práce vykonané v Arboretu Bílá Lhota:
Oprava a nátěr pařeništních oken
zateplení stropu garáže vedle pracovny
sádrové omítky garáže
broušení a nátěr některých starších laviček v parku
oprava a nátěr popisek ke stromům
likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
pletení rohoží
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
výsadba Acer pseudoplatanus ¨Zdena¨ a dosadba trvalek do trvalkového záhonu
oprava zahradnické techniky
výsevy a přepichování letniček
založení pařeniště
hrabání, sběr a odvoz listí
úklid větví – štěpkování
oprava jemné štukové omítky na portálu jízdárny + nátěr
vymalování šatny v prostoru vstupní haly
shrnutí kompostů + odvoz části na louky v parku
umístění mobilní zeleně v parku
hnojení trávníků
osekání cest v parku + rozvoz štěrku

izolace střechy sklepa , výroba vchodového sklopce
demolice staré podlahy v bývalé kanceláři, nové vybetonování + izolace proti spodní vlhkosti
sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí)
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

Provozně technický úsek

Údržba:
Údržbářské práce byly prováděny na všech objektech VMO (hlavní budova, Arboretum
Bílá Lhota , Chudobín). Opravy se prováděly na základě vzniklých situací a dle požadavků
jednotlivých ústavů VMO. Dále provoz zajišťoval pravidelný úklid ve všech prostorách
budov muzea, sekání trávníků a v zimním období uklízení sněhu a námrazků z dvorních
prostor a chodníků přiléhajícím k jednotlivým budovám VMO. V topné sezóně zajišťoval na
hlavní budově provoz plynových kotlů včetně jejich revizí a oprav. Průběžně byly prováděny
revize a opravy na EZS a EPS na všech budovách VMO. V oblasti dopravy vedl úsek
dispečink dopravy včetně údržby vozidel a evidence spotřeby pohonných hmot pro jednotlivá
vozidla.
Provozní úsek v rámci zabezpečení hlavní budovy VMO osadil na chodbách mříže, které
oddělily administrativní a depozitářní část budovy od prostor přístupných návštěvníkům
VMO
Provoz v druhé polovině roku začal na hlavní budově VMO průběžně opravovat chodby a
schodiště. Opravy se týkaly oškrabáním starých nátěrů, natažení vnitřních omítek a
vymalováním. Současně se provedlo vybroušení, nalakování parket a dřevěného schodiště.
Na chodbách a schodišti se osadila nová osvětlovací tělesa.

Stěhování:
Provozní úsek v I. pololetí ve spolupráci s firmou Běhal dokončil stěhování „depozitáře
Denisova 30“. Stěhování se týkalo neupotřebeného nábytku, který byl odvezen do „depozitáře
Chudobín“.

Pronájmy sálů:
Provozní úsek zajišťoval komerční pronájem klubovny a předsálí včetně vystavování smluv.
Úpravy klubovny včetně instalace promítací techniky se prováděly na základě jednotlivých
požadavků nájemců. V roce 2006 se klubovna pronajímala: 32 x výchovné akce pro školy,
38 x přednášky, 26 x schůze, 57 x výuka, 4 x vernisáže a 20 x jiné akce.

Byty:
Prováděly se výpočty a předpisy nájemného v podnikových bytech a ubytovacím zařízení
včetně údržby a běžných oprav. Opravy a údržba se prováděly průběžně podle požadavků
a potřeby. Na konci roku proběhla v bytě RNDr. Tlustáka rekonstrukce koupelny.

Ostatní:
Provozní úsek spolupracoval s VSMO při pořádání přednášek, koncertů a seminářů a to od
technického vybavení, instalace promítací techniky v sále až po soustředění podkladů a
informací k jednotlivým přednáškám pro předání k propagaci. Dále zajišťoval komisní prodej
na vrátnici VMO včetně vystavování smluv. Rozděloval služby denním a nočním vrátným.
Úsek provozu během roku 2006 provedl instalaci a demontáže výstav konaných ve VMO
včetně dovozu a odvozu exponátů. V průběhu roku bylo pořádáno 18 výstav.
Zajišťoval přípravu 7 vernisáží. Úsek se také podílel na zajištění chodu „ Muzejní noci“ a
prováděl úklid prostor Přemyslovského paláce, kde probíhala výstava „Sága Moravských
Přemyslovců“.
Prováděl rozpisy služeb zaměstnanců zajišťujících dozor na výstavách, stálých expozicí a
odpovídal za jejich práci.

Oddělení výstav a propagace

Činnost oddělení je směrována k zabezpečení plánovaných výstav v daném období a
to od architektonického a výtvarného návrhu až po realizaci, včetně tvorby tiskovin s
výstavami spojenými a doprovodným programem k jednotlivým akcím. U výstav převzatých
se pak jedná o práce nutné k zabezpečení úrovně výstavy, případné doplnění vlastními
exponáty a zajištění reklamních tiskovin. Dále se jedná o práce spojené s provozem a činností
ústavů a průběžné programové činnosti a zajišťování fotografických a filmařských prací podle
požadavků ústavů a externích zakázek.
Oddělení podílelo na zabezpečení:
- měsíčních programů pro programové regionální tiskoviny a plakátový výlep
- různých požadavků jednotlivých ústavů
- provozních požadavků
- zabezpečování činnosti fotolaboratoře pro interní i externí požadavky
- zajištění požadavků na inzerci
- údržba expozic
- průběžné zajišťování plánu výstav na rok 2006
- práce na rozšíření stálých výstavních ploch (schodiště VMO)

Práce odboru na výstavách za rok 2006:
3.2 Výstavy krátkodobé

celkem 28

3.2.1 Autorská z výzkumu
Název

Termín

Místo

Katalog

Náklady

Návštěv /Z toho bezplatných

Zvyky a tradice
řecké menšiny v ČR
Lašťanské matičky

17.2.-2.4.2006

Předsálí VMO

15.9.-29.10.2006

Předsálí VMO

Náklady na výstavy 3.2.1. celkem 51 225,08 Kč

3.2.2 Autorská

-

366 návšť

-

32.279,08 Kč

178

10

18.946 Kč

188

110

120 neplatících

Tajemství obzorů 7.4.-8.5.2006

Severní sál VMO

-

17.861,20 Kč

108

28

ano

1.404.526,59 Kč

20.537 14.129

38.346,- Kč

2.386 1.532

Sága moravských 21.4.-6.8.2006 Přemyslovský palác
Přemyslovců

14.9.-31.12.2006 Brno, Špilberk

Chladné zbraně v
průběhu staletí 12.5.-20.8.2006 Předsálí VMO

-

Doba ledová je doba ledová 9.6.-31.12.2006 2. p. schodiště + chodba - 21.414,50 Kč

1.258 1.080

Libanon srdcem 8.9.-8.10.2006

Severní sál VMO

450 351

Skleněná inspirace 17.11.-31.12.2006

Severní sál VMO - 128.741,09 Kč

-

42.052,-Kč

2.390 505

Výroba japonského meče katana 2.12.-31.12.2006 Předsálí VMO - 16.324,- Kč

543

33

Barokní mapy a glóby
TOURISM EXPO 3.-5.2.2006 Výstaviště Flóra

Náklady celkem 1,669 265,38 Kč

3.2.3 Podíl na výstavě

3

Jesenicko na starých mapách (Jeseník)
Po stopách třetihorního moře (Hranice)

-

-

31 672 návšt.. celkem

4000

21 658 neplatících

4000

Čelechovický devon (PdF UP Olomouc)

3.2.4 Přejatá aktivně

5

Kouzlo betlémů (z 2005) 1.-8.1.2006

Severní sál VMO

-

Kov, kámen a šperk 26.5.-20.8.2006

Severní sál VMO

-

chodba přízemí -

-

5.468,50 Kč
76.300,89 Kč

260

43

1.809

1.034

Výtvarné práce dětí a
mládeže Olomouckého
kraje k výstavě Sága
Moravských Přemyslovců 9.5.-6.8.2006

1.650

1.650

Z pohádky do pohádky

17.11.-31.12.2006 chodba přízemí -

74.955,90 Kč

1.934

425

Blízká setkání

20.1.-26.3.2006 chodba přízemí -

13.231, - Kč

412

36

Náklady na 3.2.4. celkem 169 956,29 Kč

6065 návšť.

3188 neplatícíh

3.2.5 Přejatá 5
XI. prodejní výstava
skalniček a bonsají

4.-6.5.2006 atrium VMO

-

-

450

450

Kaktusy a sukulenty

8.-11.6.2006 chodba přízemí

-

1.210,- Kč

9.9.-8.10.2006 chodba přízemí

-

-

Terarijní zvířata 13.-22.10.2006 Severní sál VMO

-

-

4.200

9.432,- Kč

228

1.350

1.350

Výtvarné práce žáků
2. stupně ZŠ

124

66
4.200

Vojtěch Krša: Dřevěné
sochy a plastiky

17.11.-31.12.2006

chodba přízemí -

Náklady na 3.2.4. celkem 10 642,- Kč

6352 návšť.

6157 neplatících

91

3.2.6 Zapůjčená

2

Grafika Václava Hollara 27.1.-19.3.2006 Severní sál VMO Jan Zahradníček

20.6.-26.9.2006 chodba přízemí -

Náklady na 3.2.6. celkem 14 497,- Kč

581 návšť.

9.585,50 Kč
4.911,50 Kč

167 neplatících

Návštěvnící výstav celkem 45.036, z toho zdarma 31.290

Náklady na výstavy celkem

1.915.585,75 Kč

3.3 Expozice
3.3.4 Stávající expozice

celkem 9

Pravěk Olomoucka
Od orloje k hodinám (včetně vzdělávacích programů)
Zoologie (včetně vzdělávacích programů)
Geologie a mineralogie (včetně vzdělávacích programů)
Ohrožené druhy rostlin
Miniexpozice Kalciopetersit – nový minerál na Olomoucku
Návštěvníků celkem 9.107, z toho zdarma 3.294
Arboretum Bílá Lhota

9.778 návštěvníků, z toho 815 zdarma

Černá věž - Dějiny Drahanovic 2. 214návštěvníků, z toho 2.214 zdarma
Uničov – Vodní branka
Návštěvníci expozic celkem

500, z toho 500 zdarma
21.599

z toho zdarma 6.832

Návštěvnost výstav a expozic celkem za rok 2006:
66.635 návštěvníků

z toho zdarma 38.113

319

34

262

133

5.

Standardy

5.1. Výstavy z vlastních sbírek jsou v současné době částečně omezeny z důvodu
nepřístupnosti sbírkového fondu, jsou však využívány sbírkové výstavy od jiných
muzeí.
Návštěvní doba je členěna za zimní a letní období a je zveřejněna jak na plakátech
muzea, tak u vstupu do hlavní budovy VMO, je uvedena i na webových stránkách
muzea.
5.2. Programy ze sbírek a z vědeckovýzkumné činnosti jsou uskutečňovány zejména pro
žáky Základních škol a studenty středních škol a Univerzitu Podrobnosti jsou uvedeny
v jednotlivých odkazech hlavního hodnocení.
5.3. Výroční zpráva je zpracována písemnou formou, předkládána zřizovateli, je vyvěšena
na webových stránkách muzea, je publikována ve Zprávách VMO.
5.4. Programy a publikace VMO jsou zveřejňovány nabídkou na webových stránkách,
nabízeny písemnou formou zasíláním na školy apod., publikace jsou prodávány na
vrátnici muzea.
5.5. Sbírky jsou nabývány způsoby uvedenými ve Výroční zprávě, zapisovány do CES a
jsou průběžně zpracovávány.
5.6. Posudky jsou vypracovávány na základě žádostí.
5.7. Vstupné do muzea je strukturováno a je zveřejněno na vrátnici muzea a na webových
stránkách.
5.8. Bezplatné vstupné je platné ve sváteční dny dle Zřizovací listiny, zveřejněno na
webových stránkách a při každé akci je zvlášť připomenuto při vstupu do muzea.
Využívají se i služby médií.
5.9. Vstup do muzea je bezbariérový pomocí výtahu do obou pater s výstavními prostory.
Bezbariérově je přístupné atrium i sociální zařízení.
5.10. V případě omezené dostupnosti jak návštěvníků, tak sbírek, je informace zveřejněna
tiskem a na webových stránkách muzea (viz dočasné omezení nakládání se sbírkami
z důvodu rekonstrukce budovy depozitářů).
5.11. Případné slevy jsou oznámeny při vstupu do muzea, dlouhodobé na webových
stránkách.

Základní charakteristika roku
Plnění plánu činnosti VMO v roce 2006: srovnáním HODNOCENÍ s plánem na rok
2006 vyplývá, že všechny podstatné úkoly (odborné a prezentace) byly odbornými
pracovníky splněny. Některé činnosti přesáhly původně zamýšlený rozsah, který byl
projektován v souladu s možnostmi materiálně-technické a personální základny HÚ a PÚ
VMO. Jedná se především o výukové programy pro žáky škol I. a II. stupně a Univerzitu
třetího věku, rozsah dokumentace přírodních poměrů v jednotlivých přírodovědných oborech
a vědecko-výzkumnou činnost (vlastní a podíl na grantech jiných právnických osob). Mimo
plán práce probíhal přírodovědný výzkum území v oblasti města Preveza v severozápadním
Řecku, spojený s prezentací výsledků, budováním místního muzea a organizováním
poznávacích pobytových zájezdů pro žáky základních škol i studenty gymnázií ČR, Řecka a
Polska. Za VMO se na uvedených činnostech podílelo geologické pracoviště.

Výrazná pozitiva
Významnou akcí bylo zapojení Historického ústavu do velké a náročné výstavy o
moravských Přemyslovcích, která v příštím roce bude v putovní verzi instalovaná v dalších
pěti muzeích.
V loňském roce podobně jako v předchozích letech byla velmi bohatá a různorodá
publikační i přednášková činnost pracovníků obou odborných ústavů muzea.
Pracovníci obou odborných ústavů se dále podíleli na řadě výstav a expozic.
Ve fondu Etnografie byla podstatným způsobem rozšířena nově založená sbírka
vánočních ozdob a dalších předmětů, souvisejících s vánocemi.
Pracovníci VMO si dále zvyšují kvalifikaci a odbornou způsobilost, většina z nich
absolvuje kurzy výpočetní techniky, někteří si doplňují vysokoškolské vzdělání nebo jsou
účastníky doktorandského studia (Mgr. Kalábková a Mgr. Kubešová, Mgr. Adamík. Mgr.
Lehotský), O. Ruček si doplňuje střední odborné vzdělání.
VMO spolupracuje s řadou institucí, např.:
- Magistrátem Statutárního města Olomouc,
- Státním památkovým ústavem v Olomouci, zejména s útvary evidence, dokumentace a
informatiky a stavebně – historických průzkumů - zejména na úseku lidové architektury,
- Katedrami historie a dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s PF
UP v Olomouci a dalšími.
V r. 2006 byla vydána tři čísla Zpráv VMO: čísla 290 a 292 řada společenskovědní a
dvojčíslo 285-287 Zpráv VMO – přírodovědná řada, obsahově pestré, se zastoupením
podstatné části přírodovědných oborů, které jsou realizovány na Přírodovědném ústavu VMO.

U obou typů Zpráv VMO se jedná především o výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti
odborných pracovníků , čímž dochází k dokumentaci a uchování informací o činnosti
společenskovědních i přírodovědných pracovníků VMO pro příští generace.
Významným počinem bylo vydání publikace Aboretum Bílá Lhota. Kromě základních
informací jsou její náplní barevné fotografie vybraných partií parku a atraktivních rostlinných
druhů, pěstovaných v arboretu. Publikace se stala mezi návštěvníky oblíbenou a je průběžně
rozprodávána.
Mimořádně úspěšné byly prezentace VMO formou výukových programů, sestavených
s využitím přírodovědných expozic pro I. a II. stupeň základních škol. Programy byly
vytvořeny pracovnicemi PÚ VMO (Mgr. Magda Bábková Hrochová, dokumentátorka Iva
Spáčilová), na některých se podíleli rovněž externí spolupracovníci. Tato forma prezentace
muzejní činnosti i sbírkových fondů v přírodovědných oborech je v rámci České republiky
spíše v počátečních fázích realizace a VMO se tak zařazuje mezi muzea s kvalitativně vyšším
stupněm komunikace s veřejností. Zkušenosti z tvorby výukových programů VMO začínají
být přebírány jinými institucemi (např. Botanická zahrada v Olomouci, PřF UP, Muzeum
Těšínska). Významnou roli v prezentaci sehrává i úspěšný Vlastivědný trojboj pro žáky
olomouckých škol – autorkou a organizátorkou programu je PhDr. Fifková.
Výrazným pozitivem je také zisk grantu „Rodičovské a genetické efekty u lejska
bělokrkého (Ficedula albicollis)“ – pracoviště entomologie. Cílem grantového projektu je
odlišení genetických a rodičovských efektů na prospívání mláďat modelového druhu pěvce.
Řešení uvedeného projektu je dotováno finančním příspěvkem Grantové agentury ČR ve výši
593 000,- Kč. Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu získalo v projektu MK ČR
Dokumentace a identifikace jevů tradiční lidové kultury 105 000,- Kč.
V rámci dlouholeté spolupráce pracoviště geologie VMO s občanským sdružením
NATURA Opava je v Řecku (oblast města Preveza) realizován přírodovědný program
„Mezinárodní škola v přírodě na břehu Amvrakijského zálivu“. Cílem projektu je provést
přírodovědný výzkum části poloostrova v oblasti města Prevezy a na základě nově zjištěných
výsledků zřídit místní muzeum, naučnou stezku a zpracovat environmentální výukové
programy pro žáky a studenty gymnázií z Řecka, České republiky, Polska.
V rámci přírodovědného výzkumu byly získány zajímavé poznatky z oblasti
entomologie, botaniky, dendrologie, geologie, paleontologie, ale také archeologie.
Z nejvýznamnějších nálezů lze uvést objev kostí velkých pleistocénních obratlovců, prokázání
existence paleolitického stanoviště (mousterien) s levalloiskou technikou, objev některých
druhů hmyzu dosud neevidovaných v severozápadním Řecku atp. Výsledky přírodovědných i
zentovány řeckými celostátními informačními médii (rozhlas, denní tisk), v místě formou
přednášek, videoprojekcí a posterů.
Místní muzeum bylo zřízeno v obci Neohori, jeho dokončení je předpokládáno v roce
2007; k naučné stezce byly vydány doprovodné materiály v české verzi i v cizojazyčných
mutacích.
Výukové environmentální programy jsou zařazeny do mezinárodního projektu
„Společně do Evropské unie“ a jsou prezentovány na letních táborech, každoročně
organizovaných pro žáky základních škol a studenty gymnázií z ČR, Řecka a Polska.

Negativa
Negativa lze charakterizovat termínem stavebně-technické práce, jejichž realizace je
v současnosti limitována rekonstrukcí topení v hlavní budově VMO a stavem využití
výstavních sálů pro depozitární účely. Jedná se o provedení sanačních omítek ve depozitářích
č. 11 a 14 a úpravu podlahy v depozitáři č. 14, napadené vlhkostí a mikroorganizmy. Zbývá
rovněž dokončit renovaci osvětlení geologických depozitářů (dosud je provedeno v depozitáři
č. 11).
Historický ústav stále upřednostňuje potřebu fotografa na plný úvazek – dokumentace
sbírek při následujícím vybalování, dokumentace obcí v olomouckém regionu, fotografické
práce při přípravě výstav a katalogů apod.

