Výroční zpráva VMO za rok 2007
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc je příspěvkovou
organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea: www.vmo.cz, e-mail: vmo@vmo.cz.
Výroční 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
V roce 2007 pokračovala rekonstrukce budovy depozitářů VMO na Denisově ulici.
Byly zpracovány podklady pro projekt vybavenosti budovy depozitářů, konkrétně na
pojezdové regály, jejich rozmístění a typy, dále byl zpracován projekt na vybavení
pracoven a dílen. Pro hlavní budovu Vlastivědného muzea v Olomouci byl zpracován
projekt na rekonstrukci topného systému, který se však bude realizovat až po
vystěhování sbírkových předmětů a jejich uložení v nových depozitářích.
V průběhu roku byly VMO zpracovány a předány podklady pro využití Letního
refektáře Kláštera Hradisko. Na základě těchto podkladů bylo zadáno zpracování studie
tak, aby bylo možné přistoupit ke zpracování projektu. Zřizovatel zamýšlí na
rekonstrukci této budovy podat žádost o finanční prostředky na rekonstrukci do
některého z programů EU.
V průběhu roku bylo muzeum osloveno s nabídkou možnosti podílet se na využití
objektu zámku v Čechách pod Kosířem. VMO zpracovalo návrh využití s finančním
odhadem a předložilo zřizovateli, který návrh zakomponoval do podkladů pro Studii
proveditelnosti a následně bylo ROK a ZOK odsouhlaseno jednat s ÚMVS o
bezúplatném převodu objektu. Bude-li tento převod realizován, je VMO připraveno
podílet se na zpracování expozičních částí.
V závěru roku bylo po odsouhlasení příslušnými orgány přistoupeno k vypuštění
rybníka v Arboretu Bílá Lhota, aby byl rybník připraven na rekonstrukci dle projektu.
Pokud se týká vlastní odborné činnosti muzea, akviziční činnost již v tomto roce
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. Velký ohlas u návštěvníků zaznamenaly výstavy
s etnografickou tématikou „Veselé Velikonoce „ a „Vánoční pohádka“, úspěch
zaznamenaly i výstavy „Z pohádky do pohádky“, „Krátké palné zbraně“, „Antická
Pécs a „antická“ Olomouc“, „Významné osobnosti české vědy a techniky“ a jiné.
V květnu 2007 se konala již třetí Muzejní noc a v září Dny evropského dědictví. Obě
akce byly již tradičně početně navštíveny.

Z ediční činnosti je vhodné vyzvednout jednak vydání katalogu Veselé Velikonoce,
vydání Zpráv VMO č. 294 a dvojčísla Zpráv VMO č. 289-291, vydání dvou čísel
kulturně historické revue Střední Morava, č. 24 a 25 a katalog Šlechtické kočáry,
vydaný ve spolupráci s OS kočáry MYLORD pro výstavu kočárů na zámku v Náměšti
na Hané.
Z propagačních materiálů lze vyzvednout vydání publikace „Vlastivědné muzeum
v Olomouci – průvodce po sbírkách a stálých expozicích“ a vydání CD „Hudba
olomouckého orloje“.
Pokračovala spolupráce s Univerzitou třetího věku FF UP v Olomouci, pro kterou
muzeum kompletně připravilo přednášky zimního i jarního semestru.
Pracovnice PÚ VMO a tisková mluvčí muzea opět připravily řadu vzdělávacích akcí pro
školy, které se setkaly s velkým zájmem, stejně tak, jako soutěž pro školy nazvaná
Vlastivědný trojboj, která byla v prvním pololetí roku ukončena a výherci byli
odměněni.
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Základní ekonomické údaje o hospodaření VMO za rok 2007
Souhrnné zhodnocení hospodaření organizace za rok 2007
Výsledek hospodaření za rok 2007 skončil ziskem ve výši 95 559,76 Kč ( s nulovou daní ).
Dotace na provoz a odpisy od zřizovatele činily 20 560 200 Kč, z ministerstva kultury
jsme získali 100 000,- Kč dotaci na tradiční lidovou kulturu, v rámci spolupráce s UP
Olomouc 39 000,- Kč a přes Grantovou agenturu ( v rámci dvou grantů ) se přírodovědnému
úseku VMO podařilo získat pro rok 2007 celkem 1 089 000,- Kč na odbornou výzkumnou
práci. Díky těmto grantům se mohlo pořídit speciální monitorovací zařízení a technické
vybavení, které bude i nadále sloužit potřebám pracovníků přírodovědného úseku.
Podařilo se nám udržet čerpání rozpočtu v nákladových položkách podle plánu, takže
jsme nemuseli uplatňovat žádná vnitřní rozpočtová opatření ( jediné vnitřní rozpočtové
opatření se týká napravení chybně vyplněné tabulky návrhu rozpočtu 2007 ). Přiměřeně
vyšším výnosům
odpovídá i čerpání nákladů nad plánovanou výši. Všechny závazné
ukazatele jsme dodrželi, všechny dotace, granty jsme vyčerpali, takže jsme nemuseli peníze
vracet.
Rozpočet na rok 2007 – zhodnocení hospodaření za rok 2007
2.1. Tab. A 1 - rozpočtová opatření ( přes zřizovatele )

Dotace - rozpočtová opatření
UZ č.
Účel
UZ 00
020 Dotace z rezervy
Sborník Střední Mor.
UZ 00
020 Dotace z rezervy
Sborník Střední Mor.
UZ 00
020 Dotace z rezervy
Výstava "Kočáry"

Č.účtu

Úprava rozp. v nákl.

Částka v Kč (+)

Č.účtu

Částka v Kč (+)

691101

80 000,00 518051
518071

60 000,00
20 000,00

691101

28 500,00 518051

28 500,00

691101

15 000,00 501051
518043
518051

7 000,00
1 000,00
7 000,00

UZ 00
201 Příspěvek na záchr.
Sborník Střední Mor.
UZ 00
203 Přísp. ze sbír.fondu
Výst."Antic.Pécz"

UZ 34
070 Kulturní aktivity

691101

31 500,00 518051

31 500,00

691101

32 100,00 501051
518043
518049
518051

3 000,00
2 000,00
6 000,00
21 100,00

691103

100 000,00 501051
501057
512051
518051
521052
287 100,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
50 000,00
287 100,00

Celkem (kontrol.součet)

2.1. Tab. A 2- rozpočtová opatření ( od jiných subjektů, granty )

Dotace - rozpočtová opatření

Úprava rozp. v nákl.

Subjekt
Univerzita
Palackého

Účel
Smlouva o spolupráci
č.51/2006

Č.účtu
691151

Částka v Kč (+)
Č.účtu
39 000,00 501051
521052

Částka v Kč (+)
6 000,00
33 000,00

Grantová
ag. ČR

Smlouva na podporu
grant.projektů č.86/06

691151

657 000,00 501051
501551
512051
518041
518051
518059
521052

64 000,00
499 000,00
30 000,00
2 000,00
56 000,00
1 000,00
5 000,00

Grantová
ag. ČR

Smlouva na podporu
grant.projektů č.87/06

691151

432 000,00 501051
501052
501551
512051
518043
518051
518551
521052

82 000,00
29 000,00
265 000,00
40 000,00
4 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00

Smlouva č.6/2007

691151

24 153,75 512051

24 153,75

Nár.ag.evr.
vzděl.progr.

1) Smlouva o spolupráci s UP – jedná se o projekt trvající 3 roky, dva odborní
pracovníci muzea spolupracují se studenty UP v rámci jejich studia a vzdělávání.
2) Smlouvy podporu grantových projektů – dva granty na období 3 let v celkovém
rozpočtu téměř 2 miliony Kč.
3) Smlouva s Národní agenturou evropských vzdělávacích programů – jedná se o
rozjíždějící se mezinárodní projekt týkající se spolupráce škol a muzeí.

Neinvestiční příspěvky od zřizovatele (v Kč):
Název ukazatele
Příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz - odpisy

Schválený
rozpočet 2007

Upravený Skutečné plnění za
rozpočet 2007
rok 2007

19 556 000

20 995253,75

22 565 194,91

844 000

817 100

819 885

Závazné ukazatele 2007 (v Kč):
Schválený
rozpočet 2007

Upravený
rozpočet 2007

Skutečné
plnění za rok
2007

11 800 000

11 898 000

11 898 000

Příspěvek na provoz – odpisy

844 000

817 100

819 885

Odvody přísp.org. na účet zřizovatele

422 000

408 550

408 550

Název ukazatele
Limit mzdových prostředků

Hospodářský výsledek

95 559,76

Účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2007
ÚZ

Účel poskytnutí

34 070 Kulturní aktivity - DTLK

Dotace celkem

Použito

Vratka

100 000

100 000

0

Účetní zůstatky fondů k 31. 12. 2007 :
- fond rezervní
1 157 169,27
- fond investiční
416 765,19
- fond odměn
905 012,39
- FKSP
170 630,78
Fond rezervní a fond odměn jsou dlouhodobě finančně nepokryté.
Z investičního fondu jsme financovali plynofikaci šatny v Arboretu Bílá Lhota ve výši
90 303,- Kč, dále 79 435,- Kč jako část investice – bezpečnostní kamerový systém, na kterou
jsme z poloviny získali dotaci od MK. 200 000,- Kč jsme měli navýšený odvod zřizovateli na
projekt rekonstrukce topného systému. Na straně tvorby je vratka dotace -3 364,- Kč jako
rozdíl mezi skutečnými odpisy a příspěvkem na odpisy z roku 2006, kterou jsme měli zaslat
dle pokynu zřizovatele v lednu 2007. Částka 2 785,- dorovnává výši skutečných odpisů a
příspěvku na odpisy od zřizovatele. Na straně čerpání je dorovnání finančního a účetního
stavu roku 2006 ve výši 6 888,99 Kč. K 31. 12. 2007 je účetní a finanční stav vyrovnán a
odpovídá zůstatku na bankovním účtu .
Vyhodnocení výnosů za rok 2007
Skutečné vlastní výnosy jsou vyšší než jsme plánovali. Je to dáno případy tržeb či výnosů,
které jsou jednorázového, příležitostného charakteru a dají se tedy těžko předpokládat nebo
plánovat ( viz níže)

Tržby z prodeje služeb
Tržby za vstupné, pronájem sálů, služby fotoarchivu a ostatní pronájmy korespondovali
s plánem. Jedná se o položky výnosů, které jsou každoročně zhruba stejné. Navýšení výnosů
oproti plánu se projevilo v ostatních tržbách (úč.602 641) tržbou za zpracování libreta k
expozici vězeňství v Uničově ve výši 42 000,- Kč. Dále pak tržby za nájem bytů byly vyšší
než plán, protože výše nájemného ( zvýšení ) se stanovovalo na základě vyhlášky těsně před
koncem roku 2006 ( po odevzdání plánu na r. 2007).
Výrazně také vzrostl prodej suvenýrů ( účet 604 ), zejména prodej turistických známek
v Arboretu Bílá Lhota.
Jiné ostatní výnosy
V této výnosové položce ( plán byl 5 000,- Kč ) nám naběhla náhrada za opravu
poškozených preparátů ve výši 50 700,- Kč, které jsme zapůjčili, ale bohužel nám byly
vráceny ve značně poškozeném stavu. Proto jsme částku za opravu viníkovi přefakturovali.
Ve výnosech je tudíž plán značně překročen, ale stejná částka figuruje i v nákladech (opravy).
Plnění rozpočtu za rok 2007 Vyhodnocení dle jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty za rok 2007
Téměř ve všech nákladových položkách jsme měli mírné překročení oproti plánu, které
odpovídá překročení plánu výnosů (zdůvodněno viz analýza výnosů ), abychom udrželi
celkový rozpočet vyrovnaný. Některé nákladové položky přímo souvisí s položkami výnosů (
např. oprava za poškozené preparáty – úč. 511 a přeúčtování – úč. 649, prodej zboží,
přeúčtování spotřeby elektřiny v nájemních bytech apod.)
Výraznější překročení plánovaných nákladů bylo u oprav a udržování – účet 511, které
bylo způsobené tím, že jsme do oprav účtovali tu část rekonstrukce a rozšíření
zabezpečovacího kamerového systému, která v reálu představovala výměnu stávajících částí
systému za nové ( za 171 tis. Kč ), zbylá část rekonstrukce představuje investici ( 328 tis. Kč).
Další výraznější překročení plánu je u účtu 518 069 – revize, odborné prohlídky, kde
každoročně stoupají výdaje, ale tam se šetřit nedá, povinnost revizí vychází ze zákona.
Odpisy v roce 2007

Č.ř.
1.
2.
3.

Název ukazatele
Příspěvek na provoz – odpisy
Skutečné odpisy (účet 551)
Dotace do inv.fondu (účet 916)

Schválený
rozpočet 2007

Upravený
rozpočet za
rok 2007

844 000

817 100
249 000

Skutečné plnění
za rok 2007 v Kč
819 885
819 885
249 000

Pohledávky a závazky za rok 2007
Analýza pohledávek k 31. 12. 2007
Č.řádku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členění
Dobytné pohledávky celkem
v tom: do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
do 1 roku
starší 1 roku

Analytický účet
311 000

Kč
9 785

7.
8.

Nedobytné pohledávky celkem
z toho: v soudním řízení
Celkem

311 000, 311 051

123 080
112 180
132 865

Pohledávky do 30 dnů jsou tři faktury vystavené před koncem roku.
U nedobytných pohledávek z let 1996 – 2001 celkem ve výši 123 080,- Kč byla
v listopadu 2007 ke zřizovateli podána žádost o souhlas s odpisem. Pokud by nám byl tento
návrh schválen, vyřešily by se poslední staré nedobytné pohledávky.
Analýza závazku k 31. 12. 2007
Č.řádku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členění
Závazky celkem:
v tom: do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
do 1 roku
starší 1 roku

Analytický účet
321 051

Kč
164 963,23
84 242,43

321 051

80 720,80

Závazky do 30 dnů splatnosti jsou běžné faktury se splatností v lednu 2008.
Závazky starší 1 roku ve výši 80 720,80 Kč jsou faktury, které „visí“ v účetnictví z let 1996 –
2001. Jedná se o nějaké nedořešené záležitosti, ale v minulosti zatím nikdo žádnou z těchto
částek po muzeu nevymáhal. V roce 2008 v souvislosti s novelou zákona o dani z příjmu
předpokládáme možnost dořešení tohoto problému.
Nájmy a pronájmy v roce 2007
Pronájmy v roce 2007
Pronájem prostoru pro umístění automatu na kávu pro návštěvníky muzea je stálý. Ostatní
pronájmy – jsou dle potřeb zájemců o využití některého z prostor muzea pro pořádání
nějakých akcí, přednášek apod.

Předmět pronájmu
Pronajaté prostory
pronájem sálu
Severní sál
pronájem klubovny
klubovna
pronájem plochy v Arboretu
pronájem automatu na kávu chodba v hlavní budově VMO

Celkem

Celkový roční Zúčtovaná částka
výnos
ve výnosech
5 000,00
5 000,00
19 350,00
19 350,00
2 500,00
2 500,00
6 000,00
6 000,00

32 850,00

32 850,00

Nájmy v roce 2007
Co se týká placených nájmů, tak kromě úhrady bezpečnostní schránky, která se platí na
několik let dopředu a parkovací plochy ( 4 200,- Kč), což byla jednorázová akce vyplývající
z potřeby zajistit parkování služebních vozidel po dobu rekonstrukce Denisovy ulice, jsou
ostatní nájmy trvalými platbami za využívání cizího majetku.

Předmět nájmu
Krypta
Plynové lahve na svařování
Bezpečnostní schránka
Pozemek v Bílé Lhotě
Mikroprocesor
Parkovací plocha pro služ.v.

Pronajaté prostory
prostory Arcibiskupství
Raiffeisenbank a.s.
část pozemku v Arboretu
server VMO
dočasné opatření při rekonstr.

Celkový roční Zúčtovaná částka
náklad
v nákladech
12 000,00
12 000,00
12 832,90
12 832,90
270,00
2 700,00
2 918,00
2 918,00
2 570,00
2 570,00
4 200,00
4 200,00

Celkem

34 790,90

37 220,90

Spotřeby energií v roce 2007
Celkový náklad zúčtovaný v
roce 2007
118 766,10

Druh energie
voda
teplo
plyn
elektrická energie
pevná paliva
pohonné hmoty a maziva

457 783,94
577 081,83

Zálohy

569 500,00

172 817,17

Celkem

1 326 449,04

Elektřinu na hlavní budově platíme každý měsíc na základě vyúčtování skutečné
spotřeby, elektřinu na ulici Vodární (byty) účtujeme dohadnými položkami, protože
vyúčtování je prováděno 1x ročně. Vodu platíme čtvrtletně podle skutečné spotřeby.
Ukazatelé nákladovosti
Č.ř.

Ukazatel

v Kč

1.

Celkové náklady (tř.5 celkem)

22 565 194,91

2.

Mzdové náklady celkem (účet 521)

11 898 000,00

3.

Zákonné soc. pojištění a soc.nákl.celkem (účet 524 a 527)

4 303 856,00

4.

Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců

10 939 069,00

5.

Počet přepočtených zaměstnanců (osob)

6.

Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců

7.

% mzdových nákladů vč.odvodů z nákladů celkem

8.
9.

Počet návštěvníků (osob)
Vynaložený náklad na jednoho návštěvníka (ve vztahu k celkovým
nákladům)

10.

počet návštěvníků / počet zaměstnanců (poměrný ukazatel)

57
16 264,01
70,83%
62 307
362,16
1 093,10

Ukazatelé výnosnosti
Č.ř.
Ukazatel
1. Celkové výnosy (tř.6 celkem)
2. Příspěvek na provoz od zřizovatele
% podíl výše příspěvků na provoz od zřizovatele na celkových
3. výnosech

v Kč
22 660 754,67
20 560 200,00
90,73%

4.

Dotace z jiných zdrojů mimo dotace od zřizovatele na provoz a na
odpisy

5.
6.
7.

% podíl účelových dotací na celkových výnosech
Vlastní příjmy celkem (mimo dotací)
% podíl vlastních příjmů na celkových výnosech

1 252 153,70
5,53%
848 400,92
3,74%

Personální a mzdové údaje
Č.ř.

Ukazatel

1.

Mzdové náklady celkem (účet 521)

2.

Zákonné soc. pojištění a soc.nákl.celkem (účet 524 a 527)

3.

Celkové mzdové náklady na platy zaměstnanců

4.

Počet přepočtených zaměstnanců (osob)

5.

Průměrná měsíční mzda (plat) zaměstnanců

6.

Ostatní osobní náklady celkem

v Kč
11 989 000,00
4 303 856,00
10 939 169,00
54,87
16 614,07
958 831,00

Hodnocení zaměstnanosti, procento celkové nemocnosti zaměstnanců
K 31. 12. 2006 jsme měli ve stavu 57 zaměstnanců plus 3 zaměstnankyně jsou
na mateřské nebo rodičovské dovolené ( na jejich místech jsou zástupy za MD).
Průměrný přepočtený stav zaměstnancův r. 2007 je 54,87. Na začátku roku 2007 jsme
museli převést 3 zaměstnankyně – pokladní na vrátnici z Dohod o pracovní činnosti na
pracovní poměr, protože jejich rozsah práce začal přesahovat nejvýše zákonem
přípustný rozsah - polovinu pracovní doby. Nemocnost se oproti roku 2006 výrazně
snížila – na 4,72 %.
Investiční výdaje za rok 2007
Č.řádku
Název investice
1.
Plynofikace v ABL
2.
Bezpeč.kamerový systém
3.
Navýš.odvod rekonstr.top.
4.
Celkem

Rozpočet
Skutečné
nákladů pro rok inv.výdaje za rok
Druh investice
2007
2007
Technic.zhodn.b.
780
90 303
Technic.zhodn.b.
1 823
499 603
Projekt
200 000
200 000

V nákladech roku jsou pouze odpisy, ve sloupci inv. výdaje jsou skutečné celkové
náklady na realizaci investice.
Zabezpečení ochrany majetku (pojištění majetku)
VMO má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti
prostřednictvím makléřské společnosti FIXUM a.s. Rozsah pojištění zahrnuje živelní
pojištění, krádeže, loupeže, vandalismus, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění stojů,
elektroniky. Zvlášť máme pojištění vozidel.
Zabezpečení objektu máme realizováno prostřednictvím systému EZS a EPS (
zabezpečovací a požární systém), dále máme instalovaný centrální kamerový systém, který
jsme v r. 2007 modernizovali a rozšiřovali. Máme i napojení na pult policie ČR ( Latis ).
Výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených za rok 2007 – zhodnocení problémů
v hospodaření organizace
Na začátku roku u nás proběhla kontrola z Finančního úřadu v Olomouci na čerpání dotací
z ministerstva kultury z let 2001 a 2002. U jedné z pěti kontrolovaných dotací byl nařízen

platebním výměrem odvod 103 tisíc (+ penále) za porušení rozpočtové kázně ( jako vratka
celé poskytnuté dotace ). Požádali jsme o prominutí odvodu i penále z důvodu, že se jednalo o
porušení spíše administrativního charakteru (u částky 4000,- Kč nebylo dodrženo položkové
určení a nebyl dodržen termín pro předložení vyúčtování o 4 dny). Naší žádosti bylo ze
strany FÚ vyhověno, odvod nám byl prominut a z celého penále (102 659,- Kč) jsme zaplatili
1000,- Kč.
Dále byla v muzeu provedena kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení o
pojistném, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.
V tomto případě nebyly shledány žádné nedostatky a nebyla nám uložena žádná opatření
k nápravě.
Celkové zhodnocení hospodaření za rok 2007
V roce 2007 se nám dařilo čerpat rozpočet podle plánu nákladů, zvýšené výnosy nám
umožnily použít finance na potřebné výdaje.
Cíleným opatřením se nám podařilo snížit některé výdaje – např. výdaje
za telefony
nebo výdaje za služby externího poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti práce. Podařilo se
nám zrealizovat ( pomocí dotace z MK) potřebnou modernizaci bezpečnostního kamerového
systému v hlavní budově.

HODNOCENÍ ODBORNÉ ČINNOSTI VMO ZA ROK 2007
1. Sbírky
1.1. Evidence

přír. čísel

1.1.1.Chronologický zápis
1.1.1.1. vlastní sbírkotvorná činnost – výzkumné úkoly
podsbírka Bryophyta
podsbírka entomologická
podsbírka geologická
Podsbírka mineralogická

kusů

196
2
26
3
165

1.1.1.2. vlastní sbírková činnost - systematická
podsbírka geologická
podsbírka mineralogická
podsbírka zoologická

754
310
247
32
165

23
8
14
1

1.1.1.3. soubory od sběratelů
podsbírka mineralogická
podsbírka zoologická

72
68
4

1.1.1.4. volné nákupy
Knihovna
Hudební fond
POŘ
Etnografie
Kartografie
Školství
Fotografie a pohlednice
Numismatika

26
4
2
4
3
7
3
1
2

4 840,4 840,-

38
14
14
10

15 000,15 000,-

170
68
102

60 070,46 220,13 850,-

285
4
2
10
98
107
9
49
6

1.1.1.5 dary
Etnografie
Archeologie
POŘ
Numismatika

2
1

2
1

1.1.1.6 převody
Knihovna

11
11

11
11

333

1 264

Celkem chronologický zápis

náklady v Kč

5
1
1

42 594,380,4 000,6 000,13 700,8 736,2 300,108,7 370,-

6
1
2

122 504.-

Zajímavý přírůstek byl získán do mineralogické podsbírky – jedná se o starší sběry
minerálů Co – Ni – As – Se rud, pocházejících z uranového ložiska Zálesí u Javorníka.
1.1.2. Systematický zápis
název podsbírky
botanická
entomologická
fotografie a pohlednice

počet v roce zpracovaných inventárních čísel 5 950
5 100
247
228

-

geologická
geologie krasu
sbírková knihovna
mineralogická
písemnosti a tisky
zoologická

12
34
15
179
88
47

1.1.3. přepis karet do Demusu – HÚ VMO
Novodobé dějiny
Hudební fond
Hodiny
POŘ
Lékařsko-lékárenský
Fotografie a pohlednice
Etnografie
Umělecký průmysl
Písemnosti a tisky
Zábava a hry
Cín
Kartografie
Školství
Olomuciána

14.163 celkem

407
1.705
388
501
650
1.096
3.062
2.300
500
972
444
1.500
236
402

1.2.inventury
V rámci stěhování depozitářů v budově na Denisově ulici byly sbaleny fondy Archeologie,
Písemnosti a tisky, Cín, Etnografie, Historické hodiny,Hudební fond, Kartografie, Militária,
Olomuciana, Průmysl, obchod, řemesla, Novodobé dějiny, Školství, Umělecký průmysl a
Zábava a hry a Zemědělství. K těmto předmětům byly pořízeny seznamy a předměty byly
uloženy v provizorních prostorách.
Řádná fyzická inventura sbírkových předmětů proběhla v těchto podsbírkách:
BSOD
Botanická
Bryophyta
Diversae
Lichenes
Entomologická
Foto+pohlednice
Geologická
Geologie krasu
Historické hodiny
Ikony
Mineralogická
Mollusca
Mykologická
Paleontologická
Zoologická

34 ks
11 081
26
185
25
19 991
4 000
940
530
192
102
2 456
2 076
141
1 650
527

15,5 %
6,9 %
7,7 %
11,8 %
11,5 %
14,6 %
10 %
15,6 %
17,7 %
13,1 %
45,7 %
10,1 %
14,5 %
11,2 %
10 %
10,3 %

Inventurou prošlo celkem 43 956 ks sbírkových předmětů což činí 5,9 %.
Ve všech ostatních fondech HÚ VMO, které jsou nepřístupné, byly provedeny 10%
inventury formou kontroly seznamů uložených předmětů s přírůstkovými knihami,
inventarizačními kartami a Smlouvami o výpůjčkách.
Předávací inventura fondu Numismatika se z důvodu dlouhodobé nemoci kurátorky fondu
neuskutečnila.
U podsbírky Archeologie bylo uskutečněno předání uloženého fondu pouze
administrativní formou. Podsbírka je zabalena v krabicích a uložena v Chudobíně.

1.3.Restaurování a konzervace
základní ošetření

1 .3.1.

Archeologie
Etnografie
Průmysl, obchod, řemesla
Umělecký průmysl
Zábava a hry
Hodiny
Hudební fond
Militária
Lapidárium
Fotografie a pohlednice
Novodobé dějiny
mimo fondy
Botanický sbírkový fond
zoologická podsbírka
entomologická podsbírka
paleontologická podsbírka

37
118
15
112
1
2
14
2
3
660
5
3
2000
4900

celkem

7 873

dezinfekce

1.3.2.

zákl. ošetř. 1.3.3.

2
83
2
21
1
2
14
2
2

37
99
15
105
1
2
1
2
2

5
3
187 800 externě

5
3
15
247

1 ks – externě

6 externě
187 943

607

Z 1.3.3.
Konzervace 1.3.3.3.
Archeologie
36
Etnografie
15
Průmysl, obchod, řemesla
97
Umělecký průmysl
86
Hodiny
1
Militária
2
Celkem
1.3.3.4. preparace
podsbírka entomologická

237
247 ks

rekonzerv. 1.3.3.2
17
14
1
1
1

restaurování 1.3.3.3
35
16
13
8
2

34

74

1.3.3.5. repreparace
zoologická podsbírka
Celkem všech

15 ks - externě
197 030 ks

z toho externě

187 822 ks

Pracovníci konzervátorské dílny Bc. Stecker a J. Opluštilová pokračovali v pravidelných
kontrolách při konzervaci monoxylu. Dále se pracovníci opravou exponátů podíleli na
zabezpečení výstav.
Mimo konzervátorské práce byly O. Ručkem vyrobeny 2 repliky historických náhrobních
lamp na hroby zakladatelů Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci.
1.4. práce se sbírkami – odborná činnost
- V rámci fondu Archiv – Písemnosti a tisky bylo započato v souvislosti s nově vytvořeným
modulem Demusu elektronické zpracování fondu. V roce 2007 byla zpracována část fondu
Wankel, dokončen bude v prvním čtvrtletí 2008 – Mgr. Sovková
- třídění digitálních snímků podle nového klíče a vyhledávání materiálů pro badatele
(Fotoarchiv) – Mgr. Kunzfeldová
- Botanické sbírkové fondy:
Zápis nových přírůstků do DEMUSu
Vyhledání předmětů pro zápůjčky a pro badatele, zařazování vrácených sbírkových předmětů
Čištění, sušení a příprava semenných vzorků pro uložení do BSOD
Periodická inventarizace botanických fondů
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů
V tomto roce se začalo intenzivně pracovat na podrobném zpracování podsbírky "botanická"
formou nafocení jednotlivých položek digitálním fotoaparátem a jejich následným zápisem do
počítačové evidence. V průběhu roku bylo nafoceno 11135 kusů položek, z toho 3005
položek bylo zpracováno v počítačové evidenci. Staré položky jsou i se schédami
přelepovány na nový papír. Stejným způsobem se již třetím rokem pracuje i s podsbírkami
"Bryophyta" a "Lichenes".
- germinační testy vzácných a ohrožených druhů rostlin, dopěstovávání klíčních rostlin a
možnosti kultivace
- zpracování botanických fondů
- Paleontologická podsbírka:
Výměna nevhodného papírového obalového materiálu za plastové krabičky s víčkem
Periodická inventura
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)
Příprava vzorků pro badatelskou činnost
- entomologická podsbírka
Doplňování sbírkového fondu, ošetřování
Inventury
Evidence
- Zoologická podsbírka:

Přepis evidenčních karet do DEMUSu
Vyhledání předmětů pro zápůjčky
Repreparace a konzervace sbírkových předmětů
Inventura zoologické podsbírky
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů
Podíl na inventuře entomologické podsbírky
Zpracování terénních přírůstků.
- Mineralogická podsbírka:
Vyhledání předmětů pro badatele
Vyhledání předmětů pro zápůjčky
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
Přepis evidenčních karet do DEMUSu – po odstranění nedostatků způsobených v programu
(MZM Brno)
- podsbírky: geologická + geologie krasu:
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. 2007 5000,- Kč
- Dokumentace tradic a zvyků, Regionální centrum TLK VMO – realizace:
- matičky: výzkum u informátorů v Dolanech, Bělkovicích – Lašťanech (obyvatelé, fara,
Komunita Blahoslavenství)
- celoroční přehled živých jevů TLK v obcích Charváty (Čertoryje, Drohlov), Hruška,
Němčice n.Hanou, Huzová, V.Týnec, Valašská Bystřice, Doloplazy, Poruba a d. části
Hustopečí nad Bečvou, Klokočí, Šišma, Slavičín aj. (starostové, kronikáři, organizátoři)
- masopust a vodění medvěda : výzkum a dokumentace ve Velkém Týnci, Valašské Bystřici,
Doloplazech, vNěmčicích n.H., Porubě (část Hustopečí n.Bečvou), Slavičín, Klokočí, Šišma,
Milotice n.Bečvou, Želátovice, Radíkov, Tučín, Soběchleby, Nětčice, Dřevohostice, Brodek u
Přerova
- velikonoce: klapání, pomlázka, matičky – realizace: opět blízké okolí Olomouce – Dolany,
Bělkovice – Lašťany a Šišma
- vynášení Moreny, Smrtky, smrtná neděle: Lipník nad Bečvou, Němčice n.H., Tištín
(kolední obchůzky děvčat s líty – Němčice n.H.-souborová záležitost, kontra sousední Tištín –
přirozená tradice) ,
- pálení čarodějnic: Náklo, Hnojice
- stavba a kácení máje: Šišma (kompletní výzkum a dokumentace), Tučín, Dolany, Luká a
další obce – jen fotodokumentace existence májky.
Pokračuje výzkum a dokumentace lidových řemesel a výrobců – pí. Vojtková (Hruška
,výroba pantléků a klobouků, návrh na udělení Nositele tradice – na 2.pol.07), pí. Vybíralová
(Křelov-perník), A.Slepánek a pí.Zatloukalová (oba Brodek u Konice – kartáčnictví a pletení
– sláma), v Hustopečích n B. dokumentace poměrně rozsáhlé místní výstavy (zámek)

zaměřené na lokální výrobce spolu s kontakty, dobrá spolupráce se starostkou – další podobná
akce s jarmarkem na srpen t.r.
RC TLK VMO spolupracuje s ostatními regionálními centry (vzájemné informování emaily, telefonicky i osobně), s NÚLK ve Strážnici– schůzka pracovníků RC, NÚLK ve
Strážnici a vedením Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR v Praze naposledy
30. 07 – projednány zejména identifikace a dokumentace jevů, dotazníková akce, Nositelé
tradice, výsledky dotačního řízení MK a možnosti dočerpání prostředků u některých pracovišť
v 2. polovině roku 2007 (včetně VMO).
Pro muzejní zpravodaj zpracován text „Zase só toďká Klozovsky hode“
s fotopřílohou, pro časopis Kalimera (řecky) dva články: o působení Zlatohorského papase
Vlachopoula (získány unikátní materiály - fotografie, legitimace řeckého kněze z konce
19. století apod.) a vystoupení FS Argonavtes z Kilkisu, Řecko, na Rožnovských slavnostech
ve VMP Rožnov a ve VMO dne 1. 7. 2007).
Pokračoval sběr materiálu o osobnostech hanácké etnografie a folkloristiky,e rovněž
dokončování výzkumu řecké menšiny na Zlatohorsku a příprava monografie pro r. 2008.
Pokračuje spolupráce a výměna informací s KÚ Olomouckého kraje a Magistrátem
Města Olomouce, místními obecními úřady, řadou občanských sdružení, folklorními soubory
(zejména Klas, Hanačka a Pantla, tradičně se soubory Haná z Velké Bystřice a o.s. Rovina
atd.), stejně s místními spolky a organizacemi, zejména SDH a myslivci atd.
Spolupráce s NÚLK ve Strážnici – hlavním garantem projektu - je dobrá, probíhá
vzájemná informovanost i telefonicky, e-mailem, zejména při zpracovávání a odevzdávání
dotazníků k projektu pro rok 2007. V rámci projektu Dokumentace tradiční lidové kultury na
Hané pro rok 2007, specifikovaném na projevy lidové zbožnosti bylo distribuováno 387
dotazníků a vráceno 164, z toho použitelných 157.
Výsledky z činnosti RC RLT jsou veřejnosti nabízeny výstupy z výzkumu a
dokumentace formou výstav, přibývá návštěv kronikářů i soukromých badatelů z řad
veřejnosti v RCVMOPTLK, centrum rovněž připravilo na 1.7. od 17.00 do 18.30 hodin
vystoupení FS Argonavtes z Kilkisu a podílelo se také na lidovém jarmarku při Muzejní noci.
V oblasti školství prozatím spolupráce elementární, pro studenty gymnázia Hejčín
v Olomouci v květnu 2007 referováno o Koncepci, cílech a aktivitách RC VMO PTLK a
webových stránkách NÚLKu, o lidové kultuře a folklorwebu. Rozbíhá se spolupráce se
Slovanským gymnáziem v Olomouci a informační tok se Spolkem lidových řemesel ve
Štěpánově a jejich aktivitami v rámci školství, vzdělávání a výchovy.
1. 5. Centrální evidence sbírek – CES
1.5.1. zařazení do sbírky
Etnografie
Fotografie a pohlednice
Kartografie
Průmysl, obchod, řemesla
Sbírková knihovna
Školství
Hudební fond
botanická podsbírka
entomologická podsbírka
geologická podsbírka
podsbírka geologie krasu

1 084 ks
99 ks
49ks
107ks
12 ks
12 ks
9 ks
2 ks
310 ks
247 ks
7 ks
4 ks

521 evid.čís.
4 evid.čís.
1 evid.čís.
7 evid.čís.
6 evid.čís.
12 evid.čís.
3 evid.čís.
2 evid.čís.
2 evid.čís.
247 evid.čís.
7 evid.čís.
4 evid. čís.

mineralogická podsbírka
zoologická podsbírka

179 ks
47 ks

179 evid.čís.
47 evid.čís.

1.6. nájem a výpůjčky
1.6.2. Výpůjčky (od cizích) 269 e.č.
Fotografie a pohlednice
Etnografie
1.6.3.

785 ks

1 evid. č.
7 ks
268 evid. č. 778 ks

Zápůjčky (pro cizí) 5 276 e.č. 10 389 ks

Archeologie
Školství
Kartografie
Novodobé dějiny
Fotografie a pohlednice
Olomuciana
Etnografie
Numismatika
UP
Historické hodiny
Zábava a hry
Hudební fond
Cín
zoologická podsbírka
botanická podsbírka
paleontologická podsbírka
mineralogická podsbírka

15 evid.č.
1 evid.č.
26 evid.č.
3 evid.č.
1 evid.č.
4 evid.č.
1268 evid.č.
1538 evid.č.
105 evid.č.
6 evid.č.
88 evid.č.
3 evid.č.
1 evid.č.
87 evid.č.
1996 evid.č.
103 evid.č.
31 evid.č.

4 818 ks
1 ks
26 ks
3 ks
13 ks
12 ks
1 268 ks
1 538 ks
198 ks
6 ks
285 ks
3 ks
1 ks
87 ks
1 996 ks
103 ks
31 ks

Mimo fondy - koordinace zápůjček putovní verze „Sága …“ –Mgr. Sovková
- 40 sbírkových předmětů, výpůjčka z NTM Praha na výstavu „Významné
osobnosti české vědy a techniky“ – PhDr. Drtílková
1.7. Depozitáře
100 % všech sbírkových 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.
Botanické fondy kromě podsbírky BSOD jsou uloženy v depozitáři v 3. nadzemním
podlaží hlavní budovy VMO. Klimatické podmínky jsou vyhovující (teplota kolem 17°C,
RH 43%). BSOD je umístěna v laboratoři v přízemí hlavní budovy VMO. Long-term kolekce
je uložena v mrazícím boxu v teplotě -28°C, pracovní kolekce v lednici v teplotě +1°C.
V depozitáři je dostatečná prostorová rezerva pro další přírůstky v následujících letech.
V depozitáři i v laboratoři je umístěn požární poplašný systém, prostory jsou pravidelně
kontrolovány správcem sbírek i ostrahou muzea.

Mineralogická podsbírka, uložená v depozitáři č. 12, v prvním (zčásti nadzemním)
suterénu hlavní budovy VMO. Úložní podmínky jsou vyhovující, v depozitáři je prostorová
rezerva na ukládání sbírek minimálně na 7 let.
Depozitář 33 (entomologie) je zcela zaplněn. Po dokončení rekonstrukce budovy na
Denisově ulici je žádoucí přestěhování části zoologické sbírky (uložené dlouhodobě
v depozitáři 33) do nově rekonstruovaného depozitáře 39. Tak by se získal prostor pro další
přírůstky entomologických sbírek.
Podsbírka geologie krasu: v současnosti jsou úložné prostory zaplněny, žádoucí je příprava
nové depozitární plochy.
Paleontologický fond je v současnosti deponován ve třech depozitářích. Snahou je nalézt
prostory pro tzv. Langovu sbírku spodnokarbonských zkamenělin, která je uložena v externím
depozitáři v Chudobíně.
1.8. Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám
1.8.1. Předměty v účetní evidenci se vztahem ke sbírkám
Z toho:
1.8.1.1. Faksimile
3
1.8.1.2. Modely
1
1.8.1.3. Figuríny
2
1.8.1.4. Jiné
3
1.8.2. Předměty v doprovodné evidenci dokumentace sbírek
Z toho:
1.8.2.3. jiné
101

9

101

1.8.3. Předměty s evidencí podle samostatných předpisů
Z toho:
1.8.3.1. Knihovna
58 719
1.8.3.3. Fotoarchiv
44 828
1.8.3.4. Videokazety
157
1.8.3.6. Ostatní
119

2. Věda a výzkum
2.1..Interní úkoly celkem, z toho
2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu

22

v zahraničí

18

- Hodiny - Výzkum věžních hodinových strojů v regionu střední Moravy – Mgr. Himmler
- Novodobé dějiny – Systematická digitální fotodokumentace obcí bývalého olom. okresu –
PaedDr..Drtílková
- Novodobé dějiny – Karel Dvořák – významná osobnost české amatérské fotografie a jeho
pozůstalost ve sbírkách VMO – Paeddr.. Drtílková
- Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury na Olomoucku – Mgr. I. Hlavatý
- Regionální faunistický výzkum Heteroptera / 30 dnů / doplnění sbírek – VMO, Mgr. Krist
- Záchranná dokumentace těžené vápencové lokality Vápenky Vitošov – lom / 32 dnů /
grafická a hmotná dokumentace, dokončení průzkumu puklinové Korálové jeskyně č.2,
záchranné sběry, článek – RNDr.Morávek

- Výzkum mineralogických lokalit na území Olomouckého kraje: mineralizace alpského typu
v desenské klenbě a hydrotermální mineralizace v orlicko-sněžnické skupině. Výstup: 2
odborné články + doplnění sbírkového fondu, Ing. Novotný
- Výzkum reliktů důlních děl ve Velkobystřickém rudním revíru. / 11 dnů / Výstup:
doplnění sbírkového fondu VMO, ing. Novotný
- Reprodukční biologie plcha velkého na Střední Moravě. / 50 dnů / Výstup: příprava
odborného článku, konference 3x , Mgr. Adamík
- Prevalence ektoparazitů u sýkor a mechanismy jejích přenosu. / 20 dnů / Výstup:
průběžné zpracování dat , Mgr. Adamík
- Studium zimní ekologie pěvců a jejích přežívání v podhůří Jeseníků. / 20 dnů / Výstup:
1x konference a průběžné zpracování dat, Mgr. Adamík
- Studium hybridní zóny lejska bělokrkého a lejska černohlavého v Jeseníkách. / 15 dnů /
Výstup: 1 odborný článek Mgr. Adamík
- Mapování výskytu a zajištění genofondu vybraných zvláště chráněných a vzácných druhů
NP Podyjí – Mgr. Bábková-Hrochová
- Revize, průzkum a sledování stavu krasových lokalit a jevů Olomouckého kraje:
Javoříčský kras – zapojení do ochrany lokality Hvozdečko- Holý vrch proti zahájení těžby
vápence na této krasové lokalitě, sledování lokality PP Geologické varhany v Mladečském
krasu, spolupráce se správou jeskyní Na Pomezí při průzkumu nezpřístupněných částí
jeskynního systému – RNDr. Morávek
- Sledování těžených vápencových lomů v Olomouckém kraji: lom na Skalce-Vápenky Vitoul
v Mladči a v areálu lomů OMYA na lokalitě Pomezí – Smrčník - RNDr. Morávek
- Dokumentace významných mineralogických lokalitách v přilehlé části Karpatské soustavy.
Výstup: doplnění systematické mineralogické sbírky VMO - ing. Novotný
- Dokumentace a sběry v historických rudních revírech, v nichž probíhá zajišťování důlních
děl. Program MŽP ČR. Výstup: Odborný článek + doplnění sbírkového fondu – ing. Novotný
- Pokračující fotodokumentace mineralogických lokalit Olomouckého kraje, včetně
přístupných geologických fenoménů, výstup: postupně doplňované album lokalit – ing.
Novotný
2.1.3. mezioborové výzkumy - 4
- Výzkum spodnokarbonské goniatitové fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny. –
Mgr. Lehotský
- Výzkum fosilních stop spodního karbonu kulmské facie Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny – Mgr. Lehotský
- Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén, baden) – Mgr.
Lehotský
- Zpracování osteologického materiálu sbírky VMO – Mgr. Lehotský
22. Externí úkoly

15

mezinárodní 2

2.2.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 4
- grant GAČR 206/07/P485: Rodičovské a genetické efekty u lejska bělokrkého (Ficedula
albicolis). Výstup: 1 publikace – Mgr. Krist
- grant GAČR č. 206/07/0483: Vliv změn klimatu na interakce mezi pěvci a plchy: důsledky
pro jejich životní styly – Mgr. Adamík

- Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice – Migrační ekologie bahňáků na území ČR
a SR. / Výstup: přednáška na konferenci, 1 odborný článek a příprava dalšího odborného
článku- Mgr. Adamík
- Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice – Hnízdní biologie ťuhýka obecného a drozdů
rodu Turdus. / Výstup: 1 odborný článek – Mgr. Adamík
2.2.2. podíl na jiném úkolu
7
- Miniprojekt: Stabilizace populace kriticky ohroženého prorostlíku okrouhlolistého
(Bupleurum rotundifolium) a šklebivce přímého (Misopates orontium) v k.ú. Pesany – Mgr.
Bábková-Hrochová
- Zpracování části projektu Comenius 3 – „Focus on Museums“ zaměřený na využívání
místních kulturních zdrojů k rozvíjení nových výukových strategií všeobecně vzdělávacích
předmětů na středních školách – Mgr. Bábková-Hrochová, Iva Spáčilová
- Zpracování části projektu "Environmentální informační středisko Sagittaria s programem
pro širokou veřejnost na střední Moravě" – část týkající se přírodovědných výukových
programů v expozicích Vlastivědného muzea v Olomouci - Iva Spáčilová:
- Zpracování části projektu Comenius 3 – „Focus on Museums“ zaměřený na využívání
místních kulturních zdrojů k rozvíjení nových výukových strategií všeobecně vzdělávacích
předmětů na středních školách – Mgr. Bábková-Hrochová, Iva Spáčilová
- Zpracování části projektu "Environmentální informační středisko Sagittaria s programem
pro širokou veřejnost na střední Moravě" – část týkající se přírodovědných výukových
programů v expozicích Vlastivědného muzea v Olomouci – Mgr. Bábková-Hrochová, Iva
Spáčilová
- Výzkumný záměr MŠMT 6198959212: Životní strategie živočichů: proximativní a
ultimativní mechanizmy / Stanislav Bureš/ publikace 2, 3 – Mgr. Krist
- Výzkumný záměr MŠMT 6198959212 Životní strategie živočichů: proximativní a
ultimativní mechanizmy / Stanislav Bureš - Mgr. Adamík
2.2.3. mezioborové výzkumy 2
- Správa CHKO Jeseníky – současný stav mineralizace důlních lokalit, na nichž je prováděna
likvidační činnost. – Jednání, mineralogické podklady. Výstup: doplnění sbírkového fondu
VMO – ing. Novotný
- Vytvoření geologické části naučné stezky Velký Kosíř, společně s Dr. Jaškovou, Muzeum
Prostějov – Mgr. Lehotský
2.2.4. mezinárodní projekty
2
- S NATUROU Opava: Řecko – instalace přírodovědných expozic v Muzeu v Neohori,
příprava náplně přírodovědné naučné stezky „10 zastavení Prevezským zálivem“, spolupráce
na otevření environmentální učebny - RNDr. Morávek
- v r. 2007 ukončeno: Evolution of Western Gondwana during the Late Palaeozoic /
Project No. 471 (Evropská unie, fond zaměřený na rozvoj vědy) – PřF UP Olomouc – Mgr.
Lehotský
2.3. Odborná prezentace

40

zahraniční

8

2.3.1. konference
23
3
2.3.1.2. aktivní účast
12
3
- mezinárodní konference „Mezi severem a jihem, kulturní obraz Horního Slezska
v pravěku a středověku, muzeum v Gliwicích (Polsko), listopad 2007 – Bc.
Loskotová

- konference“Památky, řemesla a lidová kultura“, DED, Statutární město Olomouc, září
2007 – Mgr. Hrbáčková
- Moravskoslezské paleozoikum 2007
PřF UP Olomouc - Mgr. Lehotský
- Kvartér 2007
MU Brno – Mgr. Lehotský
- Těžební krajina
PdF UP a Sluňákov – Mgr. Lehotský
- Movement&Health
FTK UP Olomouc – Mgr. Lehotský
- Terciér 2007
MU Brno – Mgr. Lehotský
- 6th European Ornithologists’ Union Conference, Vienna, Austria, ve dnech 24.- 29. srpna
2007. Název: Climate and seed masting affect dormice populations and create a trap for the
hole nesting bird community – Mgr. Adamík
- 26. aktiv Kroužkovací stanice Národního muzea Praha, ve dnech 17.-18. listopadu 2007
v Litomyšli. Název: Plši jako predátoři na ptačích hnízdech – Mgr. Adamík
- 26. aktiv Kroužkovací stanice Národního muzea Praha, ve dnech 17.-18. listopadu 2007
v Litomyšli. Název: Změny v průtahu bahňáků v ČR za posledních čtyřicet let – Mgr. Adamík
- Zoologické dny, Brno, ve dnech 8. –9. února 2007 v Brně. Název: Klima a semenné roky
ovlivňují plší populace a vytvářejí tak past pro ptáky hnízdící v dutinách – Mgr. Adamík
- Hole-breeding Passerines Meeting, Białowieża, Poland, ve dnech 7.-12. září 2007. Název:
Hole- vs. open-roosting during winter nights in the great tit Parus major – Mgr. Adamík
2.3.1.3. pasivní účast
11
- Konference „Arcidiecézní muzeum na olomouckém hradě“, Muzeum umění, listopad
2007 – Mgr. Himmler, Mgr. Sofková, Mgr. Sovková, Mgr. Kunzfeldová
- konference „Textil v muzeu – identifikace“, Technické muzeum Brno, červen 2007 –
Mgr. Sovková
- konference „Oznamuje se láskám našim“, Východočeské muzeum v Pardubicích,
září 2007 – Mgr. Sovková, Mgr. Hrbáčková
- konference Muzeum a škola, Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, březen 2007 –
PaedDr. Drtílková
- konference „Kniha v 31 století“, Opava, Slezská univerzita, únor 2007 – Mgr.
Habustová
- konference „Informační věda“,Opava, Slezská univerzita, duben 2007 – Mgr.
Habustová
- konference „Knihovny.cz“, SKIP, Olomouc, červen 2007 – Mgr. Habustová
- konference „Problematika historických a vzácných knižních fondů“, VKOL, listopad
2007 –Mgr. Habustová
- konference „Textil v muzeu II.“, TM Brno, červen 2007 – Mgr. Hrbáčková
- Zoologické dny 2007/únor 2007/Brno – Mgr. Krist
- Říční krajina , PřF UP Olomouc – Mgr. Lehotský
2.3.2. semináře
13
zahraniční 4
2.3.2.1. pořadatel
1
- odborně metodický seminář pro učitele fyziky k výstavě Významné osobnosti české
vědy a techniky, VMO, květen 2007 – PaedDr. Drtílková
2.3.2.2. aktivní účast
3
3
- seminář „Památky, řemesla a lidová kultura“ při příležitosti Dnů evropského dědictví,
Statutární město Olomouc, září 2007 – Mgr. Himmler
- přípravné setkání projektu Comenius 3 – „Focus on Museums“na střední škole Instituto
Superiore „Lorenzo Lotto“ v italském městě Trescore Balneario / 29. 1. – 2. 2. 2007 / Mgr.
Bábková-Hrochová, I. Spáčilová

- Pracovní seminář geologů muzeí ČR a SR / 28. 5. – 1. 6. 2007, Opalisko - Závažná Poruba,
AMG, přednáška + videodokument: Prezentace výsledků záchranného karsologického
výzkumu ve vápencovém lomu ve Vitošově – RNDr. Morávek
2.3.2.3. pasivní účast
9
1
- seminář „Veletrh muzeí v Třebíči“, květen 2007- Mgr. Sofková, PaedDr. Drtílková
- seminář „Cestovní ruch v Olomouci a Olomouckém kraji, Výstaviště Flora
Olomouc, leden 2007 – PaedDr. Drtílková
- seminář „Teorie a praxe se zaměřením na dokumentaci současnosti „TM Brno, říjen
2007 – PaedDr.Drtílková
- seminář „Komunitní role knihoven“, VKOL, duben 2007 – Mgr. Habustová
- seminář muzejních knihovníků“, muzeum Cheb, říjen 2007 – Mgr. Habustová
- seminář „Vesnická architektura ½ 20. století“, NPÚ, Kokory, září 2007 – Mgr.
Hrbáčková
- Setkání muzejních botaniků (Protivanov) / 28. 5. – 1. 6. 2007 - Mgr. Bábková-Hrochová
- Program kultura Evropské unie, 10. 7. 2007, cca 100 účastníků, MK ČR Praha, přednášející
z Památkového ústavu ČR – ing. Novotný
- Pracovní seminář geologů muzeí ČR a SR / 28. 5. – 1. 6. 2007, Opalisko - Závažná Poruba,
AMG; individuální jednání o stavu mineralogických lokalit na Slovensku - ing. Novotný
2.3.3. dílny
4
1
2.3.3.1. pořadatel
2
- Dva workshopy pro studenty PřF UP zaměřené na muzejní pedagogiku, využití muzea při
výuce přírodovědných předmětů a alternativní metody výuky/ Mgr. Bábková-Hrochová, I.
Spáčilová
2.3.3.2. aktivní účast
1
1
- Mezinárodní sběrová expedice "Jihomoravské panonikum – CZEPAN 2007" / 16. 7. –
20. 7. 2007 , Mgr. Bábková-Hrochová
2.3.3.3. pasivní účast
1
- XIV. Veletrh ekologických výukových programů (Vernířovice) / 4. 9. – 7. 9. 2007/ Mgr.
Bábková-Hrochová, I. Spáčilová
3.Prezentace
3.1. 1. Ediční činnost
11
3.1.1.1. vydané muzeem
3
- Vlastivědné muzeum v Olomouci/Průvodce po sbírkách a stálých expozicích. Olomouc
2007, 64 s., anglické a německé resumé, ISBN 978-80-85037-50-0; odpovědná redaktorka
PhDr. Fifková
- Hudba olomouckého orloje – CD vydané ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc
k ozvučení expozice Od orloje k hodinám a k propagačním účelům – námět, koordinace
natáčení, výroby přebalu, PhDr. Fifková
- Garčic, J. – Mészáros, B.: Antická Pécs a „antická“ Olomouc. Katalog výstavy. Olomouc
2007, 16 s., ISBN 978-80-85037-51-7, příprava do tisku PhDr. Fifková
3.1.1.2. vlastní titul
1
- Hrbáčková,v.-Kunzfeldová,J.: Náměty a symboly na velikonočních pohlednicích,
katalog výstavy VMO, 20 s.

3.1.1.3. podíl na edici
3
- RNDr. Morávek -podíl na edici publikace Chráněná území ČR – Jeskyně České republiky /
provedeny 2 korektury
- RNDr. Morávek -podklady a kapitola „Geologické poměry vulkánů střední části Nízkého
Jeseníku v okolí Bruntálu“; studijní materiál pro Krajské vzdělávací a informační centrum
školícího střediska Bruntál
- Fifková, R.: Historické aleje jako zárodky olomouckých městských parků. In: Historie a
současnost alejí v krajině a urbanizovaném prostředí. Sborník přednášek z odborného
semináře konaného v Olomouci ve dnech 17.-18. září 2007. Olomouc 2007, s. 21-29.
3.1.1.4. periodika
4
- Zprávy VMO, Společenské vědy, č. 294/2007, 120 s., ISSN 1212-1134, ISBN 978-8085037-47-0, odpovědná redaktorka PhDr. Fifková
- Zprávy VMO, Přírodní vědy, č. 289-291/2007, 116 s., ISSN 1212-1134, ISBN 978-8085037-46-3, výkonná redaktorka PhDr. Fifková
- Střední Morava, kulturně-historická revue, č. 24/2007, ISBN 978-80-85807-28-8
- Střední Morava, kulturně—historická revue, č25/2007, ISBN 978-80-85807-31-8
3.1.2. publikace

57

3.1.2.2. studie
3
- Moravskoslezské paleozoikum 2007 / aktivně / 2 příspěvky – Mgr. Lehotský
- Terciér 2007 / 1 příspěvek – Mgr. Lehotský
3.1.2.3. odborné články
37
- Himmler, R., Olomoučtí hodináři a jejich výrobky ve sbírkách Vlastivědného muzea
v Olomouci. Sborník ze semináře konaného u příležitosti Dnů evropského dědictví,
Olomouc 2007, s. 47-56.
- Himmler,R., Návštěva Karla Koželuha v Olomouci, Střední Morava 25/2007, s. 115118.
- Loskotová, Z., Vidnava, sídliště z doby římské, okr. Jeseník, XV. Slezské
archeologické setkání, Karlow (Polsko), květen 2007
- Drtílková,L.: Výstavy k historii českého školství ze sbírek VMO a Muzea
Komenského v Přerově. Zprávy VMO, 2007, č. 294, s. 110-114
- Kunzfeldová,J,: Václav Burian, život a dílo. Bibliografie – 1. část. Zprávy VMO č.
294, 2007, s. 59-73
- Bábková Hrochová, M., Vymyslický, T. (2007): Mapování výskytu a zajištění genofondu
vybraných zvláště chráněných a vzácných druhů Národního parku Podyjí.– Zprávy VMO
289-291: 54-66.
- Novotný P., Bábková Hrochová M. (2007): Základní požadavky na budovy a prostory
využívané jako depozitáře muzejních přírodovědných sbírek. – Zprávy VMO 289-291: 97101.
- Krist M., Grim T. (2007) Are blue eggs a sexually selected signal of female collared
flycatchers? A cross-fostering experiment. Behavioral Ecology and Sociobiology 61:863–876.
- Remeš V., Krist M., Bertacche V., Stradi R. (2007) Maternal carotenoid supplementation
does not affect breeding performance in the Great Tit (Parus major). Functional Ecology
21:776-783.
- Stříteský J., Krist M. (2007) Ornitocenóza dopadové plochy ve vojenského újezdu Březina.
Zprávy VMO 289-291:69-75.

- Morávek R. (2007): K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Kladečského
krasu. – Zprávy VMO, 289-291: 25-41.
- Novotný P., Král J. (2007): Klinozoisit z Vernířovic. – Zprávy VMO, 289-291: 46-50.
- Novotný P., Král J. (2007): Zlato z Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách. – Zprávy VMO
289-291: 51-53.
- Novotný P., Bábková Hrochová M. (2007): Základní požadavky na budovy a prostory
využívané jako depozitáře muzejních přírodovědných sbírek. – Zprávy VMO 289-291: 97101.
- Novotný P. (2007): Mineralogické poměry okolí Sobotína. – Minerál 4/2007: 346-351.
- Novotný P. (2007): Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodní karbon) na
Olomoucku. – Minerál 5/2007: 393-397.
- Novotný P. (2007): Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a
Nové Vsi u Rýmařova. – Minerál 5/2007: 398-403.
- Holcová, K. – Zágoršek, K. – Jašková, V. – Lehotský, T. (2007): The oldest Miocene
Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ.
Masaryk. Brun., Vol 36, Geology, 47-55. Brno.
- Palán, J. – Lehotský, T. (2007): Zpracování osteologické sbírky Dr. Jindřicha Wankla
deponované ve Vlastivědném muzeu v Olomouci – předběžná zpráva. 13. Kvartér 2007, 2324, Masarykova univerzita Brno.
- Balada, J. - Baladová, G. - Boněk, J. - Brant, J. - Brychnáčová, E. - Doležalová, O. - Faltýn,
J. - Herink, J. - Holasová, T. - Horská, V. - Houska, J. - Hovorková, M. - Hučínová, L. Hudecová, D. - Charalambidis, A. - Jeřábek, J. - Jonák, Z. - Janoušková, S. - Kodet, S. Krčková, S. - Kůlová, A. - Lisnerová, R. - Maršák, J. - Masaříková, J. - Novák, J. - Pastorová,
M. - Pernicová, H. - Rokosová, M. - Smejkalová, A. - Tůmová, J. - Tupý, J. - Zahradníková,
J. – Zelendová, E. - Beneš, P. - Beneš, Z. - Blažová, K. - Brestičová, L. - Čtrnáctová, H. Dittrich, J. - Dostál, F. - Dostál, P. - Drábek, V. - Dundr, M. - Dušek, B. - Fořt, P. Hamhalterová, Z. - Hofmann, E. - Hučín, J. - Jakubal, V. - Jirák, J. - Ježková, J. -Kettnerová,
B. - Kitzbergerová, L. - Kolář, K. - Kubištová, I. - Lehotský, T. - Markoš, A. - Matějka, D. Pavlas, T. - Pavlíček, V. - Pecka, K. - Pešat, P. - Pitner, T. - Přádná, I. - Rancová, D. - Řehák,
Z. - Řežáb, T. - Schindler, R. - Slawinská, M. - Valenta, J. - Vančát, J. - Wagner, J. - Wahla,
A. - Walterová, E. – Ziegler, V. (2007): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia.
Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 100s. ISBN 978-80-87000-11-3
- Balada, J. - Baladová, G. - Boněk, J. - Brant, J. - Brychnáčová, E. - Doležalová, O. - Faltýn,
J. - Herink, J. - Holasová, T. - Horská, V. - Houska, J. - Hovorková, M. - Hučínová, L. Hudecová, D. - Charalambidis, A. - Jeřábek, J. - Jonák, Z. - Janoušková, S. - Kodet, S. Krčková, S. - Kůlová, A. - Lisnerová, R. - Maršák, J. - Masaříková, J. - Novák, J. - Pastorová,
M. - Pernicová, H. - Rokosová, M. - Smejkalová, A. - Tůmová, J. - Tupý, J. - Zahradníková,
J. – Zelendová, E. - Beneš, P. - Beneš, Z. - Blažová, K. - Brestičová, L. - Čtrnáctová, H. Dittrich, J. - Dostál, F. - Dostál, P. - Drábek, V. - Dundr, M. - Dušek, B. - Fořt, P. Hamhalterová, Z. - Hofmann, E. - Hučín, J. - Jakubal, V. - Jirák, J. - Ježková, J. -Kettnerová,
B. - Kitzbergerová, L. - Kolář, K. - Kubištová, I. - Lehotský, T. - Markoš, A. - Matějka, D. Pavlas, T. - Pavlíček, V. - Pecka, K. - Pešat, P. - Pitner, T. - Přádná, I. - Rancová, D. - Řehák,
Z. - Řežáb, T. - Schindler, R. - Slawinská, M. - Valenta, J. - Vančát, J. - Wagner, J. - Wahla,
A. - Walterová, E. – Ziegler, V. (2007): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se
sportovní přípravou. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 103s. ISBN 978-80-87000-12-0
- Jašková, V. – Lehotský, T. (2007): Významné paleontologické lokality moravských třetihor
na výstavě. Zpr. Muz. Prostějovska v Prostějově (2005). 69-80. Prostějov.
- Prešer, D. – Lehotský, T. (2007): Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu
v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc. Zprávy VMO, 289-291, 3-13.
Olomouc.

- Konečný, P. – Lehotský, T. (2007): Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce
Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy VMO, 289-291, 42-46. Olomouc
- Lehotský, T. – Zapletal, J. (2007): Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách
vybraných olomouckých památek. Zprávy VMO, 289-291, 14-24. Olomouc.
- Derka, T. – Lehotský, T. (2007): Classical Ballet: not only for Professional Dancers.
Movement and Health. AUPO, Gymnica, Vol. 37, No. 2, 40. Olomouc.
- Jašková, V. – Lehotský, T. – Hladilová, Š. (2007): Miocenní sedimenty od Seloutek na
Prostějovsku. Přír. Stud. Muz. Prostěj., 9. Prostějov.
- Lehotský, T. (2007): Taxonomie viséských goniatitů Nízkého Jeseníku. Moravskoslezské
paleozoikum 2007. Olomouc. str. 19.
- Kropáč, K. – Dolníček, Z. – Lehotský, T. – Škoda, R. – Faměra, M. – Čermák, L. (2007):
Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku). Moravskoslezské paleozoikum 2007.
Olomouc. 17-18.
- Lehotský, T. (2007): Ophiomorpha isp. – první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská
předhlubeň). Přír. Stud. Muz. Prostěj., 9. Prostějov.
- Lehotský, T. (2007): Paleontologické zhodnocení spodnokarbonských sedimentů lokalit
Fulnek-Jerlochovice a Jestřabí. MS-ČGS Brno, dílčí mapovací zpráva 1:25000, list Suchdol
nad Odrou.
- Adamík, P. & Bureš, S. 2007: Experimental evidence for species-specific habitat
preferences in two flycatcher species in their hybrid zone. Naturwissenschaften 94: 859-863.
- Žídková, L., Marková, V. & Adamík, P. 2007: Lapwing, Vanellus vanellus chick ringing
data indicate a region-wide population decline in the Czech Republic. Folia Zoologica 56:
301-306.
- Najmanová, L. & Adamík, P. 2007: Ptáci a změny klimatu. Sylvia 43: 2-18.
- Adamík, P., Král, M. & Bureš, S. 2007: Nález leucistického mláděte lejska bělokrkého
Ficedula albicollis. Zprávy MOS v tisku
- Adamík, P. & Skácel, J. 2007: Neobvyklé pozorování vlaštovek a rehků obecných krmících
společně rehčí mláďata. Zprávy VMO 289-91: 67-68.
- Adamík, P. & Král M. 2007: Záznam neobvykle starého kroužkovance lejska bělokrkého
Ficedula albicollis na Moravě. Kroužkovatel 3: 20.
3.1.2.4. populární články
1
- Himmler,R., O interiérových orlojích, Hanácký kalendář 2008, Olomouc 2007, s.
134-137.
3.1.2.5. informační články
16
- Hrbáčková,V.- Kunzfeldová,J.:Ohlédnutí za výstavou Veselé Velikonoce!
Velikonoční dary a pozdravy. Zprávy VMO č. 294, 2007, s. 108-109
- Hrbáčková,V.: Výstava Skleněná inspirace,. Zprávy VMO č. 294, 2007, s. 103-105 .
- Drtílková,L.: Významné osobnosti české vědy a techniky, Kdy-Kde-Co, květen 2007
- Drtílková,L.: Muzeum představuje českou vědu, Olomoucký deník, červenec 2007
- Drtílková,L.: Informační list k výstavě Významné osobnosti české vědy a techniky
- RNDr. Morávek: Stanoviska k přípravě těžby vápence na ložisku Holý vrch – Hvozdečko,
Mladá fronta DNES, 14. 5. 2007
- Fifková, R.: Tibet všední i mystický. Kdy – kde – co v Olomouci, únor 2007, s. 28.
- Fifková, R.: Veselé Velikonoce! Velikonoční dary a pozdravy. Kdy – kde – co v Olomouci,
březen 2007, s. 32.
- Fifková, R.: Muzejní noc ve VMO / Dostaveníčko u olomouckého orloje. Kdy – kde – co
v Olomouci, červen 2007, s. 35-36.

- Fifková, R.: Pozvánka na výstavu Jan Kiepura. Kdy – kde – co v Olomouci, srpen 2007,
s. 15.
- Fifková, R.: Antická Pécs a „antická“ Olomouc. Kdy-kde-co v Olomouci, září 2007, s. 30.
- Fifková, R.: Novinky z Vlastivědného muzea. Kdy-kde-co v Olomouci, říjen 2007, s. 31.
- Fifková, R.: Novinky v expozici Od orloje k hodinám. Zprávy VMO, č. 294, 2007, s. 106107.
- Fifková, R.: Dostaveníčko u olomouckého orloje. Věstník AMG, 5/2007, s. 13.
- Fifková, R.: Vánoční výstavy ve Vlastivědném muzeu. Kdy-kde-co v Olomouci, listopad
2007, s. 39.
- Fifková, R.: Vánoční výstavy ve Vlastivědném muzeu. Kdy-kde-co v Olomouci, prosinec
2007, s. 31.
3.2. Výstavy krátkodobé:

23

3.2.2. autorská
5
Skleněná inspirace, VMO, do 21. 1. 2007 – Mgr. Hrbáčková
Výroba japonského meče, VMO, do 14. 1. 2007 – Bc. Stecker
Veselé Velikonoce! Dary a pozdravy. VMO, únor-duben 2007 – Mgr. Hrbáčková,
Mgr. Kunzfeldová
Krátké palné zbraně, VMO, 1. 6. – 26. 8. 2007, Bc. Stecker
Vánoční pohádka. VMO 29. 11. 2007-leden 2007 – Mgr. Hrbáčková
3.2.3. podíl na výstavě
2
Z pohádky do pohádky, VMO, do 7. 1. 2007, - PaedDr. Drtílková
Antická Pécs a „antická“ Olomouc, 7. 9. – 31. 10. 2007 – MgA. Rozsíval
3.2.4. přejatá aktivně 3
1
Významné osobnosti české vědy a techniky, NTM Praha, květen-červenec 2007 –
PaedDr. Drtílková (doplněno o interaktivní část – modely, rébusy, kvízy ve spolupráci
s PřF UP)
Počátky českého středního školství na Moravě, VMO, 14. 9. – 28. 10. 2007 – PaedDr.
Drtílková
Litovelské Pomoraví – proměny řeky, 9. 11. 2006 až 6. 1. 2007
3.2.5. převzatá 8
V. Krša - Dřevěné sochy a plastiky, VMO, do 14. 1. 2007
Tibet všední a mystický, VMO, 16. 2. -9. 4. 2007
Jan Kiepura, VMO, 3. 8. – 16. 9. 2007 (Sosnowiec, Polsko)
Terarijní zvířata, VMO, 28. 9.-7. 10. 2007
Fotografická sekce VSMO, VMO, 15. 10.-31. 12. 2007
Betlémy ing. J. Tesaře, VMO, 29. 11.-31. 12. 2007
Adělé a ti druzí. VMO, 29. 11. – 31. 12. 2007 – Mgr. Hrbáčková
Dekorativní práce japonských žáků, VMO, 1. 6.-31. 7. 2007
3.2.6. zapůjčená 4
Čelechovický devon / 1. 9. 2007 – dosud / PdF UP
Zkameněliny archiv života / 18. 4. – 5. 8. 2007 / Muzeum Novojičínska / Nový Jičín a
Bílovec
Barrandien 2007
PřFUP Olomouc

Olomoucké nálady (do Městského muzea v Sosnowcu, Polsko)
3.2.7. putovní vlastní 1
Putovní verze „Sága moravských Přemyslovců“ – Mgr. Sovková a kol.
(Muzeum města Brna, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Muzeum JAK Přerov)
3.2.2 Autorská

5

Název

Termín

Skleněná inspirace

1. 1.-21. 1

Výroba japonského meče

Katalog

1. 1.-14. 1.

Veselé Velikonoce!

23. 2.-15. 4. ano

Krátké palné zbraně

1. 6.-26. 8.

Vánoční pohádka

29. 11.-31. 12.

3.2.3 Podíl na výstavě

2

Z pohádky do pohádk

1. 1.-7. 1.

Antická Pécs a „antická“ Olomouc
7. 9.-31. 10.
3.2.4 Přejatá aktivně

3

Významné osobnosti
české vědy a techniky

18. 5.-29. 7.

ano

Náklady

Návštěv Z tohobezplatných

29.947,33

408

72

4.806

352

9

73.689,05

1.163

283

51.742

1.629

1.113

104.272,20

1.778

178

4.331,50

275

35

70.363,50

1.360

1.199

119.567,50

2.058

1.102

Počátky českého středního
školství na Moravě
14. 9.-28. 10.

18.035

Litovelské Pomoraví

27.915,50

3.2.5 Přejatá

9. 11.-31. 12.

305

255

1.778

1.778

24

24

8

V. Krša: Dřevěné sochy a
plastiky
1. 1.-14. 1.
Tibet všední i mystický

16. 2.-9. 4.

40.631,10

825

82

Jan Kiepura

3. 8.-16. 9.

48.079,23

491

467

4.500

4.500

24.171 2.766

2.766

Terarijní zvířata

28. 9.-7. 10.

Výstava prací členů Fotografické 15. 10.-31. 12. 2007
sekce VSMO

Betlémy Ing. J. Tesaře 29. 11.-31. 12.

1.778

1.778

Andělé a ti druzí

29. 11.-31. 12.

1.778

178

Dekorativní práce
japonských žáků

1. 6.-31. 7.

1.858

1.858

3.2.6 Zapůjčená

4

Olomoucké nálady

25. 10.-30. 12. Městské muzeum Sosnowiec

Čelechovický devon

PdF UP

Zkameněliny – archiv života

Nový Jičín

Barrandien 2007

PřFUP

3.2.7. Putovní vlastní

851

851

87

87

1220

1220

67

67

1

Sága Moravských Přemyslovců:
1. 1.-18. 2.
Muzeum města Brna
22. 3.-11. 6. Vlastivědné muzeum Šumperk
20. 9.-26. 12. Muzeum Komenského Přerov

65.762,97

9.743
1.318
3.170

Návštěvníci krátkodobých výstav

celkem 41 582, z toho 34 133 bezpl.

Náklady na krátkodobé výstavy

celkem

9.743
1.31
3.170

683.313,88 Kč

Přípravné práce na výstavě pro rok 2008 „Osudové osmičky v našich novodobých dějinách
20. století – PaedDr. Drtílková
Příprava výstavy pro rok 2008 „Zelené perly/Historické zahrady a parky Olomouckého
kraje“, navázání spolupráce se Zemským archivem v Opavě, pobočkou Olomouc, Státním
okresním archivem v Olomouci, Národním památkovým ústavem, ú.o.p. Olomouc, Vědeckou
knihovnu v Olomouci, heuristická činnost, práce na katalogu a scénáři výstavy, únor –
prosinec 2007, PhDr. Fifková
Zpracování podkladů pro výběrové řízení expozice Čarodějnických příběhů pro Městský
úřad Šumperk – nástin scénáře, produkční plán, leden 2007, PhDr. Fifková
3.3. Expozice : celkem 6 + 8 = 14
3.3.1. autorská
6
- miniexpozice z podsbírky POŘ ve 4 vitrínách na chodbě VMO – Mgr. Himmler
- miniexpozice z podsbírky Hudební v 7 vitrinách na chodbě VMO – Mgr. Sofková
- miniexpozice z podsbírky UP ve 4 vitrinách na chodbě VMO – PhDr. Bortlová
- miniexpozice PÚ VMO: Doba ledová je doba ledová – schodiště do 2. patra – Mgr. T.
Lehotský, Iva Spáčilová
- miniexpozice z podsbírky Militária: Zbraně - schodiště do 1. patra – Bc. Milan Stecker
- Kalciopetersit – nový minerál v mineralogickém systému, nalezený v blízkosti Olomouce

3.3.4. stávající expozice 8
- Od orloje k hodinám – dr. Čermák, Mgr. Himmler
- Pravěk Olomoucka – Mgr. Kalábková, Bc. Loskotová
- Expozice ohrožených druhů rostlin – Mgr. Bábková-Hrochová
- Neživá příroda – PÚ VMO
- Živá příroda – PÚ VMO
- Z dějin města Uničova, muzeum U Vodní branky v Uničově – Mgr. Himmler
- Historie obce Drahanovice v Černé věži – Mgr. Himmler
- Arboretum Bílá Lhota – Bc. Erlec
3.3.4 Stávající expozice
Pravěk Olomoucka
Od orloje k hodinám
Zoologie
Geologie a mineralogie
Ohrožené druhy rostlin

celkem 8

Arboretum Bílá Lhota
Vodní branka Uničov
Černá věž Drahanovice

22 099 návšt., z toho 6 244 zdarma

6.763 návštěvníků/ z toho 2.274 zdarma
12.193 návštěvníků, z toho 827 zdarma
900 návštěvníků, z toho 900 zdarma
2.243 návštěvníků, z toho 2.243 zdarma

Miniexpozice (návštěvnost se zde nesleduje)“
- miniexpozice z podsbírky POŘ ve 4 vitrínách na chodbě VMO
- miniexpozice z podsbírky Hudební v 7 vitrinách na chodbě VMO
- miniexpozice z podsbírky UP ve 4 vitrinách na chodbě VMO
- miniexpozice PÚ VMO: Doba ledová je doba ledová – schodiště do 2. patra
- miniexpozice z podsbírky Militária: Zbraně - schodiště do 1. patra
- Kalciopetersit – nový minerál v mineralogickém systému, nalezený v blízkosti Olomouce
Celkem návštěvníci výstav a expozic:

63 681 návštěvníků, z toho 40 377 zdarma

3.4. dílny a exkurze celkem
8
3.4.2. autorské
8
150 účastníků
Čtyři workshopy pořádané v rámci projektu "Pampaedie – škola zájmového vzdělávání"- 30
účastníků:
- Trocha zoologie nikoho nezabije: Chlupatý svět
- Trocha zoologie nikoho nezabije: Všechno lítá, co peří má...
- ... Doba ledová je doba ledová...
- Kytky pod zákonem
- Realizace vzdělávacího projektu Od orloje k hodinám 2 x - celkem 36 žáků 7. a 8. ročníku
ZŠ Pod Skalkou, Přerov – Předmostí, třídy s integrovanými žáky, 26. 4. a 2. 5. 2007 - PhDr.
Fifková
- Prezentace projektu Od orloje k hodinám 1x – 21 studentů 3. ročníku PdF UP, obor
učitelství 2. stupně ZŠ, v rámci semináře Společenské vědy, 25. 10. 2007 – PhDr. Fifková
- Vlastivědný trojboj – příprava, koncepce, organizace 3. 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 22. 6. 2007 ve VMO, účast
čtyřčlenných družstev ZŠ Nedvědova a ZŠ Zeyerova.Celkem se finále zúčastnilo 60 žáků
2. stupně olomouckých ZŠ. – PhDr. Fifková

3.5.
přednášky
celkem
20
3.5.1. autorská z uzavřeného výzkumu 2
190 posluchačů
- Lidová architektura na Hané. Tradice, vývoj, fragmenty. DED, září 2007 – Mgr.
Hrbáčková, účast 160 osob
- Lidová architektura na Hané. Konfrontace současného stavu s minulostí, Prosenice,
listopad 2007 – Mgr. Hrbáčková , účast 30 osob
3.5.2. autorská
14
992 posluchačů
- Z historie olomouckého orloje - přednáška při příležitosti „Muzejní noci“ pořádané
VMO, červen 2007 – Mgr. Himmler, 30 posluchačů
- Olomoučtí hodináři a jejich výrobky ve sbírkách VMO, seminář „Památky, řemesla a
lidová kultura“ při příležitosti Dnů evropského dědictví, Olomouc, září 2007 – Mgr.
Himmler, 160 posluchačů
- Z historie olomouckého orloje – přednáška pro Univerzitu třetího věku UP, Olomouc,
prosinec 2007 – Mgr. Himmler , 70 posluchačů
- Dějiny odívání I. + II., U3V, VMO, duben 2007 – Mgr. Sovková, 90 posluchačů
- komentované prohlídky výstavy „Významné osobnosti české vědy a techniky“ –červen
2007, PaedDr. Drtílková , 150 posluchačů
- Tance Starého a Nového světa / 16.dubna 2007, Mgr. Bábková-Hrochová, 60 posluchačů
- Banka semen ohrožených druhů rostlin / 16.listopadu 2007, Mgr. Bábková Hrochová,
30 posluchačů
- Alpská mineralizace sv. části Českého masivu / 21.3.2007 / Mineralogický klub v České
Třebové , ing. Novotný, 43 posluchačů
- Historie paleontologie / 21. 6. 2007, Mgr. Lehotský, Muzeum Novojičínska, 59 posluchačů
- přednáška o VMO pro žáky 1.ročníku Slovanského gymnázia / 27.9.2007, I. Spáčilová,
60 posluchačů
- Fifková, R.: Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném umění , VMO, říjen 2007,
79 posluchačů
- Fifková, R.: Kultura v minulosti a současnosti, 12. 2. 2007, klubovna VMO, účast
60 posluchačů
- Fifková, R.:Vlastivědné muzeum v Olomouci. Minulost a současnost významné kulturní
instituce Olomouckého kraje – pro U3V, 1. ročník, 21. 3. 2007, učebna UP, účast
120 posluchačů
- Fifková, R.:Historické aleje jako zárodky olomouckých městských parků, 17. 9. 2007,
Muzeum umění Olomouc. Na semináři Historie a současnost alejí v krajině a urbanizovaném
prostředí, 17.- 18. 9. 2007 s celostátní účastí, 100 posluchačů. Pořadatel Národní památkový
ústav, ú.o.p. Olomouc ve spolupráci s MUO, pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR
3.5.3. celostátní účast
2
66
- Ovlivňuje velikost vejce prospívání mláďat u lejska bělokrkého? / PřF UP Olomouc / 28.
11. 2007 / 20 posluchačů., Mgr. Krist
- Paleoichnologie / 20. 10. 2007 / Ústav geologických věd Masarykova Univerzita v Brně,
Mgr. Lehotský, 46 posluchačů, Mgr. Lehotský
3.5.5. přednesena v zahraničí
2
80
- Is bigger always better? Egg size effects in the collared flycatcher – 7. 12. 2007, Seminář
EGI, Department of Zoology, Oxford, UK, cca 30 posluchačů, Mgr. Krist
- Hrnčířská pec z doby římské z Neplachovic. Muzeum v Gliwicích, Polsko, listopad 2007,
Bc. Loskotová, 50 posluchačů

3.6. Kulturně výchovná činnost – aktivity realizované externími pracovníky:
Celkem
33
1815 návštěvníků
3.6.3 Přednášky
28
1770
Spolupráce s Univerzitou Palackého:
Univerzita třetího věku (spolupráce s ředitelkou U3V PhDr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D.)
PhDr. Fifková - garantka běhu Kultura v minulosti a současnosti (návrh témat, zajištění
přednášejících, prostor, didaktické techniky, technická podpora):
Letní semestr akademického roku 2006/2007
- PhDr. et Ing. Miroslav Plaček (Historický ústav FF MU Brno):
Středověká zeměpanská a šlechtická sídla na střední Moravě
- PhDr. Karel Maráz, Ph.D. (Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF
Masarykovy univerzity v Brně):
Osobnost a vláda Václava III. ve světle diplomatických pramenů .
- Prof. PhDr. Miloslav Pojsl (Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
CMTF UP).
Dějiny pohřebního ritu I., II., III., IV.
- Mgr. Veronika Sovková (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Dějiny módy I., II.
- Mgr. Magda Bábková Hrochová (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Tance starého a nového světa
- PhDr. Leoš Mlčák (Arcidiecézní muzeum Olomouc)
Olomoucký hrad
- PhDr. Leoš Mlčák (Arcidiecézní muzeum Olomouc)
Premonstrátská kanonie na Klášterním Hradisku
- Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP):
Česká literatura ve filmu (vybrané kapitoly)
- Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP):
Film a ideologie (vybrané kapitoly)
- Mgr. Alžběta Drexlerová (Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF UP):
Židovsko-křesťanské vztahy v uměleckém ztvárnění středověku
- Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum):
Významné gotické památky Olomouckého kraje
.
- Mgr. Libor Gottfried (Národní archiv Praha):
Karel IV. a jeho sbírka svatých ostatků
- Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum):
Významné renesanční památky Olomouckého kraje
- Doc. PhDr. et Ing. Miroslav Plaček (Historický ústav FF Masarykovy univerzity v Brně):
Vývoj středomoravské šlechty
.
- PhDr. Karel Maráz, Ph.D. (Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF
Masarykovy univerzity v Brně):
Ke každodennosti Oldřicha II. z Rožmberka
- Mgr. Radim Himmler (VMO):
Z historie olomouckého orloje
- prof. PhDr. MilanTogner(Katedra dějin umění FF UP):
Olomoučtí barokní malíři I. – 17. století
- Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum):
Významné barokní památky Olomouckého kraje

Celkem se výuky U3V (23 přednášek a 1 celodenní exkurze) v r. 2007 zúčastnilo 1.535
posluchačů – seniorů zdarma.
Přednáškový cyklus VMO pro střední školy Olomouckého kraje
- Čarodějnické procesy na Šumpersku (Mgr. D. Polách, MÚ Šumperk) 2x (Slovanské
gymnázium Olomouc), klubovna VMO, účast 81 studentů
- Život ve středověkém městě – příklad Olomouce (PhDr. J. Bláha, FF UP) (Obchodní
akademie Olomouc), klubovna VMO, účast 42 studentů
- Život ve středověkém městě – příklad Olomouce (PhDr. J. Bláha, FF UP) (Gymnázium
Olomouc - Hejčín), klubovna VMO, účast 56 studentů
- Významné gotické památky Olomouckého kraje (Mgr. O. Jakubec, Ph.D., MUO)
(Gymnázium Olomouc - Hejčín), klubovna VMO, účast 56 studentů
Celkem se 5 přednášek Přednáškového cyklu VMO za rok 2007 zúčastnilo 235 studentů
středních škol Olomouckého kraje.
3.6.4. exkurze
5
45
- Javoříčské jeskyně - pro pracovníky Mladé fronty DNES, 14. 5. 2007, geologické pracoviště
- Geologicko-paleontologická exkurze pro Gymnasium ve Šternberku, 23. 5. 2007
- Geologicko-ekologická exkurze pro Krajské vzdělávací a informační centrum školícího
střediska Bruntál-Krnov, 21. 9. 2007
- Krasová a geologická charakteristika Moravského krasu – pro zaměstnance Správy jeskyní
Na Pomezí, 3. 11-4. 11. 2007
- PhDr. Renáta Fifková (VMO) – Mgr. Drahomír Polách (MÚ Šumperk): Uměleckohistorické
památky Osoblažska, celodenní exkurze pro U3V, 14. 5. 2007, účast 45 studentů – seniorů,
zdarma
Ostatní kulturně výchovná činnost
Dramaturgie vernisáží a kulturních akcí VMO
-příprava vernisáží k výstavám Veselé Velikonoce! Velikonoční dary a pozdravy, Významné
osobnosti české vědy a techniky, Jan Kiepura, Vánoční pohádka, Andělé a ti druzí, PhDr.
Fifková
- koncepce Muzejní noci 2007 – Dostaveníčko u olomouckého orloje (spolupráce s UP –
vystoupení komorního smíšeného sboru Ateneo), 750 návštěvníků zdarma, PhDr. Fifková
Spolupráce se ZUŠ Žerotín – vystoupení jejích žáků a učitelů na kulturních akcích VMO
(Veselé Velikonoce!, Významné osobnosti české vědy a techniky, Muzejní noc, Vánoční
pohádka, Andělé a ti druzí) – PhDr. Fifková
Odbor Výstavy a propagace zajišťuje veškeré práce na zabezpečení:
- výstav formou architektonického návrhu, výtvarného zpracování a vlastní instalace
- 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 2007
- práce na rozšíření stálých výstavních ploch (schodiště VMO)

Práce odboru V a P na výstavách za rok 2007:
Do 21. 1. 2007
SKLENĚNÁ INSPIRACE
Do 7. 1. 2007
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Do 14. 1. 2007
DŘEVĚNÉ SOCHY A PLASTIKY
Do 14. 1. 2007
VÝROBA JAPONSKÉHO MEČE KATANA
Od 16.2. do 9. 5. 2007
TIBET VŠEDNÍ I MYSTICKÝ
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
plakát + pozvánka
Od 23. 2. do 15. 4. 2007
VESELÉ VELIKONOCE – Dary a pozdravy
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny + pozvánka
Od 18. 5. do 29. 7. 2007
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny
Od 1. 6. do 26. 8. 2007
KRÁTKÉ PALNÉ ZBRANĚ
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tisk grafických prvků
tiskoviny + pozvánka
Od 1. 6. do 31. 8. 2007
DEKORATIVNÍ PRÁCE JAPONSKÝCH ŽÁKŮ
architektonický návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
Od 17. 8. do 16. 9. 2007
JAN KIEPURA – OPERNÍ PĚVEC
Osobnost polského regionu Sosnowiec
výtvarný návrh

práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
Od 7. 9. do 31. 10. 2007
ANTICKÁ PÉCS A „ANTICKÁ“ OLOMOUC
Fotografie
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny
Od 14. 9. do 28. 10. 2007
POČÁTKY ČESKÉHO STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ NA MORAVĚ
(K 140. výročí založení Slovanského gymnázia v Olomouci
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny
Od 28. 9. do 7. 10. 2007
VÝSTAVA TERARIJNÍCH ZVÍŘAT
architektonický návrh
práce na přípravě instalačních prvků
tiskoviny
Od 15. 10. 2007 do 2. 1. 2008
VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ FOTOGRAFICKÉ SEKCE VSMO
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny
Od 9. 11. 2007 do 6. 1. 2008
LITOVELSKÉ POMORAVÍ – PROMĚNY ŘEKY
Fotografie
výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny
Od 29. 11. 2007 do 13. 1. 2008
VÁNOČNÍ POHÁDKA
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
výroba dekorací
tiskoviny
Od 29. 11. 2007 do 13. 1. 2008
ANDĚLÉ A TI DRUZÍ
Dřevěné plastiky semilského výtvarníka Vladimíra Kubíka
V atriu VMO bude vystaven betlém od téhož autora.
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace

tiskoviny
15. června 2007
MUZEJNÍ NOC – Dostaveníčko u olomouckého orloje
tiskoviny
fotografické práce
červen 2007 (ve spolupráci s OS Kočáry MYLORD)
ŠLECHTICKÉ KOČÁRY
aneb Jaké bývalo cestování po českých a moravských zemích
výtvarný návrh tiskovin
tisk katalogu a plakátů
květen 2007
ZBRANĚ
malá stálá expozice, schodiště
výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
červen 2007
HUDEBNÍ NÁSTROJE OLOMOUCKÝCH VÝROBCŮ
malá stálá expozice, schodiště
výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
červenec 2007
VÝBĚR Z UP a POŘ
Malé stálé expozice, chodba přízemí
Výtvarný návrh
Práce na připravě instalačních prvků
Instalace
Činnost Arboreta v Bílé Lhotě
Práce vykonané v Arboretu Bílá Lhota v roce 2007
- dokončení omítek, malování v garáži
- dokončení plynofikace zahradního domku (pracovníci ABL úklid, zapravení po vrtání a
sekání do zdiva)
- nátěr oken v zahradním domku
- rozebrání staré dřevěné kůlny mezi zahradou a parkem
- likvidace betonové podezdívky kůlny u zámku
- oprava a nátěr maxi-šachů
- nátěr okapů na hale
- montáž nových okapů na budovu zahradního domku (pracovníci provozu, nátěr pracovníci
ABL)
- vymalování WC pro návštěvníky ABL
- nátěr nových dveří do zahradního domku, výroba zárubní, montáž
- montáž kuchyňské linky + příprava (omítka, obklad, elektrika)
- likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení

- jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
- opravy zídek a oplocení parku
- oprava zahradnické techniky
- výsevy a přepichování letniček
- založení pařeniště
- hrabání, sběr a odvoz listí
- úklid větví – štěpkování
- umístění mobilní zeleně v parku
- hnojení trávníků
- přerovnání suché zídky u alpina
- sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům)
- pořez dřeva na topení
- sečení a odvoz trávy – celoročně
- výroba adventních věnečků a svícnů
- 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
3.7. internet
3.7.1 vlastní stránky: www.vmo.cz
Počet vstupů nelze určit, na stránkách není nainstalováno počítadlo. Interval aktualizace www
stránek je čtrnáctidenní.
Příprava podkladů pro rekonstrukci www.vmo.cz – listopad, prosinec 2007, PhDr. Fifková
Stránky Arboreta Bílá Lhota – 13740 vstupů (z toho 8000 vstupů v průběhu roku 2007)
3.7.2 odkazy na jiných stránkách:
www.kr-olomoucky.cz
www.olomoucky-kraj.com
www.olomoucko.cz
www.olomouc.cz
www.olomouc.com
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
www.nasekultura.cz
vmsumperk.sweb.cz
http://time.sternberk.cz
4. ostatní činnost
4.1. posudky
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4.3.členství v komisích: její název, jméno člena:
- Středomoravská archeologická komise – Bc. Loskotová
- Komise muzejních knihovníků při AMG – Mgr. Habustová
- Komise Regionální historie Moravy a Slezska AMG – Mgr. Himmler, Mgr. Sovková
- Etnografická komise při AMG – Mgr. Hrbáčková, PhDr. M. Hošková, CSc.

- Archeologická sekce VSMO – Bc. Loskotová
- Společnost přátel starožitných hodin při VMO – Mgr. Himmler
- Národní rada pro tradiční lidovou kulturu – PhDr. M. Hošková, CSc.
- Redakční rada Severní Moravy, Šumperk – PhDr. M. Hošková, CSc.
- Vědecká rada Muzea Novojičínska – PHDr. M. Hošková, CSc.
- komise botaniků AMG Mgr. Bábková Hrochová Magda
- komise geologů AMG - RNDr. Morávek
- Agentura Natura Opava – komise pro výzkumný program v Agio Apostoli v Řecku – RNDr.
Morávek
- komise geologů AMG – ing. Novotný
- redakční rada časopisu Minerál – ing. Novotný
- komise geologů AMG – Mgr. Lehotský
- redakční rada časopisu Přírodovědné studie muzea prostějovska – Mgr. Lehotský
- Česká geologická společnost – Mgr. Lehotský
- Vlastivědná společnost muzejní Olomouc – Mgr. Lehotský, PaedDr. Drtílková
- člen krajského poradního sboru pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu při
KÚ Olomouckého kraje – Mgr. Lehotský
- Paläontologische gesselschaft – Mgr. Lehotský
- komise zoologů AMG – Mgr. Adamík
- člen redakční řady odborného časopisu Sylvia, Česká společnost ornitologická, Praha –
Mgr. Adamík
- člen redakční řady Zpráv Moravského ornitologického spolku (Zprávy MOS), Muzeum
Komenského Přerov, ORNIS – Mgr. Adamík
účelové komise VMO:
- Vědecká muzejní rada VMO – PhDr. Hošková, CSc., Mgr. Sofková, ing. Novotný, doc.
PhDr. J. Schulz, CSc., PhDr. M. Tichák, prof. RNDr. J. Vicherek, CSc., PhDr. Bohdan
Kaňák, Mgr. J. Veselská, PhDr. S. Dvořáčková, prof. RNDr. J. Zapletal, CSc.
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO – Mgr. Sofková (tajemnice), Mgr. BábkováHrochová, Mgr. Himmler, ing. Novotný, PhDr. M. Čermák, CSc., PhDr. P. Pospěch,
- Výstavní komise VMO – PhDr. Hošková, CSc., Mgr. Sofková, ing. Novotný, P. Šubčík,
J. Vysoudil, ing. Uhrová
- Redakční rada Zpráv VMO – PhDr. Hošková, CSc., PhDr. Fifková, ing. Novotný,
Mgr. Sofková
4.4. studium – druh, kde
- O.Ruček – nástavbové studium s maturitou – umělecké kovářství
botanické pracoviště:
- Muzejní výstavnictví / nástavbový kurz Školy muzejní propedeutiky (AMG) / Praha /
zakončeno v červenci 2007 s výsledkem "prospěla s vyznamenáním" – Mgr. BábkováHrochová
- Centrum inovativního vzdělávání (CIV) – Rozšíření profesních kompetencí budoucích a
stávajících učitelů pomocí deseti nových výukových modulů / Pedagogická fakulta UP
(projekt určen studentům UP, učitelům, pedagogům a pracovníkům v oblasti vzdělávání
v Olomouckém kraji) / Certifikát CIV - dodatečná kvalifikace pod záštitou ESF a MŠMT
ČR / Olomouc, Horka nad Moravou – Mgr. Bábková-Hrochová, I. Spáčilová
- Možnosti dramatické výchovy při realizaci průřezových témat RVP – Environmentální
výchova / Středisko volného času Lužánky / Kurz akreditovaný MŠMT ČR (č.j.
10823/2006-25-163) / Brno – I. Spáčilová, Mgr. Bábková-Hrochová

Možnosti dramatické výchovy při realizaci průřezových témat RVP – Multikulturní výchova
/ Středisko volného času Lužánky / Kurz akreditovaný MŠMT ČR (č.j. 10823/2006-25-163)
/ Brno – I. Spáčilová
- Kabinet – člověk a příroda (sebezkušenostní vzdělávací kurz v rámci projektu "Klíč", který
je zaměřen na zážitkovou pedagogiku a klíčové kompetence u pedagogů) / Prázdninová
školy Lipnice – Outward Bound Česká republika / Kurz akreditovaný MŠMT ČR (č.j. 159
46/2006-25-328) / Chotěboř – Mgr. Bábková-Hrochová, I. Spáčilová
- Kurz animátorských kompetencí / Filosofická fakulta UP, Muzeum umění Olomouc,
finanční podpora ESF (projekt určený studentům, pedagogům a pracovníkům v oblasti
kultury) / Certifikát UP / Místo konání: Olomouc
Kurz bude zakončen vlastním animačním projektem v letním semestru 2008 – Mgr. BábkováHorochová, I. Spáčilová
- Respektovat a být respektován (2006-2007) / Kurz výchovných postupů a komunikačních
dovedností / Středisko ekologické výchovy Sluňákov, Horka nad Moravou – I. Spáčilová
- Masarykova univerzita v Brně, Ústav geologických věd, geologické vědy se zaměřením –
zoopaleontologie – Mgr. Lehotský
- doktorské studium zoologie na katedře zoologie a antropologie, PřF, UP Olomouc –
Mgr. Adamík
4.5. výuka – kde, kdo
- Univerzita Palackého v Olomouci, katedra historie – přednášky „Základy etnografie“,
PhDr. Miloslava Hošková, CSc.
- Univerzita Palackého v Olomouci, PřF – přednášky: paleontologie I, paleontologie II,
paleoekologie, didaktika geologie, určovací praktikum z paleontologie – Mgr. Lehotský
- Masarykova univerzita v Brně, Ústav geologických věd – didaktika geologie, geologické
vědy se zaměřením - zoopaleontologie – Mgr. Lehotský
- Vedení 4 bakalářských prací a 5 diplomových prací – Mgr. Lehotský
4.6. počet badatelských návštěv
HÚ VMO
- Archiv
5
- Cín, Hudební fond, Zábava a hry
4
- Etnografie
1
- Fotoarchiv, Foto. a pohlednice
62
- Historické hodiny
8
- Kartografie, Novodobé dějiny od
roku 1848, Školství
8
- Průmysl, obchod, řemesla
3
- Sbírková knihovna
5
(metodická pomoc muzejním knihovnám Olomouckého kraje)
- Umělecký průmysl
4
- Numismatika
4
- Lékařsko-lékárenský
2
počet badatelských návštěv- PÚ VMO

159
106 z toho

53

- Poradenská činnost badatelům – všichni odborní pracovníci
4.7. služby dle zák. 122 – bezplatné
92
- Metodické konzultace s obecními kronikáři, aktualizace seznamů 92 obecních kronikářů
olomouckého regionu– PaedDr. Drtílková

4.8. služby dle zák. 122 – placené
Reprodukční právo, fotoslužby

13
13

4.9. zájmová sdružení u muzea
- Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, Historická sekce (PaedDr. Drtílková,
Geologická sekce – RNDR. Morávek)
- pravidelné zveřejňování informací o dění ve VSMO v tiskovinách VMO – PhDr. Fifková
4.10 Spolupráce s médii
Probíhá pravidelná průběžná spolupráce s redakcemi těchto médií: Olomoucký den, MF
Dnes, Právo, Kdy – kde – co v Olomouci, Krok – knihovnická revue Olomouckého kraje,
Olomoucký kraj, Věstník AMG, Český rozhlas Olomouc, Radio Apollo, TV Morava, ZZIP,
televizní studio, a s ČTK
- vydávání a rozesílání tiskových zpráv k výstavám, přednáškám a kulturním akcím ve VMO
médiím (tisk, rádia, televizní stanice)
- uspořádání tiskových konferencí k výstavám Veselé Velikonoce! (20.2.) a Vánoční
pohádka, Andělé a ti druzí (27. 11.) – PhDr. Fifková
- pořad o lidovém léčení v Českém rozhlase Olomouc, 27.12.2007, PhDr. Hošková
- podklady pro MF Dnes na téma historie olomouckého orloje, červen 2007 – Mgr. Himmler
- Český rozhlas – pořad „Mezi nebem a zemí“ k vánoční výstavě, listopad 2007 – Mgr.
Hrbáčková
- TV Morava – pořad Toulavá kamera, vánoční výstavy, listopad 2007 – Mgr. Hrbáčková
- s reklamní agenturou AdMark v Cine City (Globus), vánoční výstavy, listopad 2007 –
Mgr. Hrbáčková
- regionální tisk, vánoční výstavy- Mgr. Hrbáčková
- Český rozhlas, TV Morava, regionální tisk- propagace výstavy Významné osobnosti vědy a
techniky – PaedDr. Drtílková
- Série rozhovorů o životě ptáků pro Český rozhlas Olomouc – Mgr. Adamík
4.10.1. Spolupráce s institucemi
zoologické pracoviště: spolupráce s Kroužkovací stanicí Národního muzea v Praze
pracoviště geologické a mineralogické: Slovenské banské muzeum v Banské Štiavnici
(diskuze o externích expozicích) + detašované pracoviště akademie vied v Banské Bystrici
dokumentátorka Iva Spáčilová: Botanická zahrada města Olomouce: tvorba výukového
programu
- spolupráce s Miejskym muzeem v Sosnowcu, Polsko
4.11. služby veřejnosti
- Muzejní noc – komentované prohlídky PaedDr. Drtílková, Mgr. Himmler, Mgr. Hrbáčková
(muzejní jarmark)
- Muzejní noc: komentované prohlídky expozic: Ohrožených druhů rostlin, Neživá příroda,
Živá příroda: pracoviště botanické, mineralogické a zoologické
- soutěž žáků základních škol z Olomouce „Vlastivědný trojboj“, členka soutěžní poroty
– PaedDr. Drtílková
- výklad v expozicích PÚ VMO:
22
- určování přírodnin, konzultace, dokumentace (všechna pracoviště): 79

4.12.. stavebně výrobní činnost – slovní komentář a položkový výčet hlavních prací
Pokračovala stavební akce „Rekonstrukce budovy depozitářů VMO na Denisově 30“.
Investorem stavby je Olomoucký kraj, dodavatelem stavby je EURO GEMO Olomouc a
VCES Praha. V průběhu roku VMO poskytlo podklady pro zpracování projektu na
vybavenost budovy pojezdovými a stacionárními regály.
Monitorovací zařízení a kamerový systém:
Po přidělení požadovaných dotací od MK ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje byla
provedena firmou SKS Blansko, s.r.o. výměna zastaralého typu monitorovacího zařízení a
venkovních kamer umístěných na nádvoří VMO. Dále firma provedla montáž nových kamer
na chodbách hlavní budovy.
Rekonstrukce topného systému:
Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlásil soutěž na vypracování projektové dokumentace
„Vlastivědné muzeum Olomouc – oprava ÚT“. Vítězem soutěže se stala firma
PROGRESTHERM zastoupená panem Lubomírem Večeřou. Na základě spolupráce firmy
PROGRESTHERM a provozního úseku byla vypracována projektová dokumentace týkající
se rekonstrukce topného systému. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je rok 2009.
VMO spolupracovalo na zpracování studie proveditelnosti pro rekonstrukci objektu
Letní refektář Kláštera Hradisko.
Další práce:
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.
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.
5.Standardy
5.1. Výstavby z vlastních sbírek jsou v současné době omezeny z důvodu nepřístupnosti
sbírkového fondu, jsou však využívány sbírkové fondy a zapůjčování výstav od jiných
muzeí a institucí. Výstavy sbírkové je v současné době možné pořádat jen v Severním
sále, jinak se pro vystavování využívají chodby muzea a předsálí před Velkým sálem.
Návštěvní doba je členěna na zimní a letní období a je zveřejněna jak na plakátech
muzea, tak u vstupu do muzea a je uvedena i na webových stránkách VMO.
5.2. Programy ze sbírek a z vědeckovýzkumné činnosti jsou uskutečňovány zejména pro
žáky základních, studenty středních i posluchače vysokých škol.
5.3. Výroční zpráva VMO je zpracována písemnou formou, předkládána zřizovateli a je
publikována ve Zprávách VMO. Zájemci ji naleznou i na webových stránkách muzea.
5.4. Programy a publikace VMO jsou zveřejňovány nabídkou na webových stránkách,
nabízeny písemnou formou zasíláním na školy, muzea apod., publikace jsou prodávány
na vrátnici muzea.

5.5. Sbírky jsou nabývány způsoby uvedenými ve Výroční zprávě formou vlastní sbírkové
činnosti – výzkumnými úkoly, systematicky, získáváním od sběratelů, volnými nákupy,
dary a převody. Po schválení PSSČ jsou sbírky zapsány do CES a průběžně
zpracovávány.
5.6. Odborné posudky jsou zpracovávány na základě žádostí.
5.7. Vstupné do muzea je strukturováno na základní, snížené, rodinné, vstup do celého
objektu nebo na jednotlivé akce, ve VMO platí Rodinné pasy a další slevové záležitosti
na základě dohod AMG.
5.8. Bezplatné vstupné je platné ve sváteční a další dny dle Zřizovací listiny, je zveřejňěno na
webových stránkách a při každé akci je připomenuto při vstupu do muzea. Ke zveřejnění
se využívají i služby médií – Čro, tisk.
5.9. Vstup do muzea je přizpůsoben i zdravotně postiženým spoluobčanům pomocí výtahu do
obou pater s výstavními prostorami. Bezbariérově je přístupné i atrium a sociální
zařízení. Vstup do výtahu je pro zájemce ze dvora a poté v každém patře.
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 ve vitrínách u vstupu do
objektu a na webových stránkách muzea.
6. Základní charakteristika roku
V roce 2007 byly splněny všechny podstatné úkoly, které si muzeum předsevzalo.
Řada úkolů a činností však byla, i přes obtížnou situaci v dostupnosti muzea, plněna nad
zamýšlený rozsah.
6.1. Výrazná pozitiva
V loňském roce podobně jako v předchozích letech byla velmi bohatá a různorodá
publikační i přednášková činnost pracovníků Historického ústavu. Pracovníci Historického
ústavu se 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 HÚ VMO si dále zvyšují kvalifikaci a odbornou způsobilost, většina z nich
absolvuje kurzy výpočetní techniky (program DEMUS).
Historický ústav spolupracoval s řadou institucí, např.:
Magistrát Statutárního města Olomouc
Státní památkový ústav v Olomouci, zejména útvary evidence, dokumentace a informatiky a
stavebně – historických průzkumů Katedry historie a dějin umění Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Činnost pověřeného pracoviště Vlastivědného muzea v Olomouci v rámci projektu
zaměřeného na podporu regionální kultury vychází ze schváleného programu, který pro rok
2007 stanovil oblasti výzkumu – lidová religiozita, sídla, domy a bydlení.
VMO získalo na tuto část projektu dotaci ve výši 105 000,- Kč na rok 2007.
V rámci výzkumu byly distribuovány (osobně i poštou) dotazníky zpracované NÚLK ve
Strážnici a pracovník VMO při osobních kontaktech s kronikáři a dalšími osobami v obcích
projednával možnosti vyplňování dotazníku. V rámci projektu Dokumentace tradiční lidové
kultury na Hané pro rok 2007, specifikovaném na projevy lidové religióznosti, sídel, domů a
bydlení bylo distribuováno celkem 387 dotazníků a z nich bylo vráceno 64, z toho
použitelných 157.

Osobní aktivita odborného pracovníka se projevila jako velmi účinná a efektivní, naopak
zamítnuto bylo využití různých externích pracovníků, kteří by dotazníky roznášeli. Tím
způsobem by nemohlo dojít ke kvalitnímu zpracování dotazníku, které je pro tuto akci
podstatné a důležité. Shromažďování dotazníků probíhalo ve druhé polovině roku, v průběhu
červenec až polovině září 2007. 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.
Terénní výzkum sledovaných oblastí byl průběžně doplňován sběrem materiálů písemných i
fotografických, zhotovené videozáznamy i audiozáznamy byly průběžně zařazovány do
budované databáze.
Dokumentace vesnického prostředí a lidových staveb byla průběžně zpracovávána a
zařazována do databáze.
Nadále pokračoval výzkum a dokumentace lidových řemesel a výrobců – pí. Vojtková
(Hruška - výroba pantléků a klobouků), pí. Vybíralová (Křelov-perník), A.Slepánek a
pí.Zatloukalová (oba Brodek u Konice – kartáčnictví a pletení – sláma).
RC TLK VMO spolupracuje s ostatními regionálními centry (vzájemné informování emaily, telefonicky i osobně), s NÚLK ve Strážnici– schůzka pracovníků RC, NÚLK ve
Strážnici a vedením Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR v Praze naposledy
30..07 – projednány zejména identifikace a dokumentace jevů, dotazníková akce, Nositelé
tradice, výsledky dotačního řízení MK a možnosti dočerpání prostředků u některých pracovišť
v 2. polovině roku 2007 (včetně VMO).
Výsledky z činnosti RC RLT jsou veřejnosti nabízeny výstupy z výzkumu a dokumentace
formou výstav, přibývá návštěv kronikářů i soukromých badatelů z řad veřejnosti
v RCVMOPTLK.
V oblasti školství je prozatím spolupráce elementární, pro studenty gymnázia Hejčín
v Olomouci v květnu 2007 referováno o Koncepci, cílech a aktivitách RC VMO PTLK a
webových stránkách NÚLKu, o lidové kultuře a folklorwebu. Rozbíhá se spolupráce se
Slovanským gymnáziem v Olomouci a informační tok se Spolkem lidových řemesel ve
Štěpánově.
Podstatné úkoly PÚ (odborné a prezentace), stanovené na rok 2007, byly odbornými
pracovníky i dokumentátorkami PÚ splněny. Jak je patrné z předloženého hodnocení, některé
práce překročily plánovaný rozsah, který byl stanoven v souladu s možnostmi materiálnětechnického a personálního zabezpečení PÚ VMO. Jedná se především o rozsah dokumentace
přírodních poměrů v jednotlivých přírodovědných oborech a vědecko-výzkumnou činnost
(vlastní a podíl na grantech jiných právnických osob). Úspěšně pokračovala prezentační
činnost pro školy i širokou veřejnost formou programů, výkladů v expozicích a
komentovaných prohlídek. Také v roce 2007 probíhal přírodovědný výzkum území v oblasti
města Preveza v severozápadním Řecku, spojený s budováním místního muzea a
přírodovědné naučné stezky. Významnou složkou prezentace VMO je rovněž činnost
odborných pracovníků v různých komisích mimo vlastní pracoviště (viz bod 4.3. tohoto
vyhodnocení).
V r. 2007 bylo vydáno dvojčíslo 289-291 Zpráv VMO – přírodovědná řada, v němž
převažují články odborných pracovišť Přírodovědného ústavu VMO. Kromě prezentace
směrem k veřejnosti tak dochází k trvalé dokumentaci a uchování informací o činnosti
přírodovědných pracovníků VMO.

Práce na revitalizaci rybníka, který je součástí Arboreta v Bílé Lhotě, byly zahájeny
vypuštěním stávající nádrže a přípravou na odtěžení kalových sedimentů. K pozitivům je
třeba zařadit i průběžné rekonstrukce provozních budov arboreta, vedoucích ke zkvalitnění
tamějšího pracovního prostředí.
Na základě úspěchu výukových programů realizovaných v roce 2006 byly Mgr. Magdou
Bábkovou Hrochovou a Ivou Spáčilovou poskytovány konzultace pro jiná muzea na téma
muzejní pedagogika a způsoby zpřístupňování přírodovědných muzejních expozic školám.
Současně byla navázána spolupráce s Botanickou zahradou města Olomouce a vytvořen
rozsáhlý výukový program o zastoupených druzích dřevin. Mgr. Magda Bábková Hrochová a
Iva Spáčilová absolvovaly sérii seminářů Centra inovativního vzdělávání Univerzity
Palackého v Olomouci a další kurzy zaměřené na zážitkovou pedagogiku a rozvíjení
klíčových kompetencí u pedagogů. Získané poznatky byly využity mj. i při zpracování a
realizaci programů pro studenty Přírodovědecké Fakulty UP, které se věnovaly muzejní
pedagogice, využití muzea při výuce přírodovědných předmětů a alternativním metodám
výuky. V rámci projektu UP Pampaedie – škola zájmového vzdělávání probíhaly v
přírodovědných expozicích i programy určené pro širokou veřejnost. Pro stálý zájem budou
výukové programy realizovány i v roce 2008 a jejich nabídka postupně rozšiřovat.
Botanické pracoviště nadále úspěšně spolupracuje se Správou NP Podyjí a VÚP Troubsko
při řešení projektu "Mapování výskytu a zajištění genofondu vybraných zvláště chráněných a
vzácných druhů NP Podyjí". VMO se na projektu podílí zejména zpracováním a uložením
semenných vzorků do Banky semen ohrožených druhů rostlin, dokumentací lokalit, publikací
výsledků a prezentací zájmových druhů v rámci Expozice ohrožených druhů rostlin.
Výrazným pozitivem v prezentaci botaniky bylo opětovné zvýšení počtu druhů vzácných a
ohrožených druhů rostlin v muzejní expozici. K expozici byly vytvořeny nové popisky,
sylabus s podrobnými informacemi, který je dostupný návštěvníkům na vrátnici muzea a
výukový program. Mgr. Bábková Hrochová se těmito změnami podrobně zabývala ve své
závěrečné práci kurzu "Muzejní výstavnictví" pořádaného AMG. Oponentem této práce byl
RNDr. Jiří Žalman, který ji zhodnotil jako: "Práci, která je nejen významným přínosem pro
konkrétní práci VMO, ale je přínosem i pro čtenáře, kteří se specifickou otázkou expozice
Banky semen ohrožených druhů nezabývají, ale zajímají je obecné otázky prezentace
přírodovědných sbírek a tvorba vzdělávacích programů.".
Pracoviště entomologie realizuje vědecko-výzkumné práce v rámci grantu – Rodičovské a
genetické efekty u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), který je dotován GAČR finančním
příspěvkem ve výši 593 000,- Kč. Výsledky grantu byly prezentovány v zahraničí a to na
univerzitě v Oxfordu (Edward Grey Institue of Field Ornithology).
Pozitivem v činnosti geologického pracoviště je komplexní výzkum puklinových
jeskynních systémů, které se vyskytují v nižších horizontech vápenců skupiny Branné, těžené
lomem u Vitošova. Práce mají dlouhodobý charakter, v r. 2007 pokračovala dokumentace a
odběr geologického materiálu v Korálové jeskyni č. 2. Jedná se o kvalitní karsologický
materiál, jehož získání v jeskyních v netěžených oblastech je naprosto vyloučeno (z důvodu
ochrany krasových objektů). Výsledky jsou publikovány, významně přispívají k prezentaci
VMO v různých muzeích a geologických institucích.
K prezentaci VMO přispívá spoluúčast při budování „Mezinárodní školy v přírodě na
břehu Amvrakijského zálivu“ – detaily viz bod 7.3.
Mineralogické pracoviště v uplynulém roce pokračovalo ve fotodokumentaci význačných
mineralogických lokalit, včetně dostupných montanistických objektů. Postupně vznikající
album je připravováno pro zpracování digitalizované formy prezentující význačné
mineralogické objekty Olomouckého kraje.
Pozitivem roku 2007 byl průzkum přístupných štol v tzv. Velkobystřickém rudním revíru,
který byl ve středověku zdrojem stříbra a dle dochovaných zpráv zřejmě i zlata. Bylo

prozkoumáno několik rudních žil a byly získány ukázky rudní mineralizace, v daném prostoru
velmi sporadické.
Obdobné práce probíhaly v andělskohorském zlatonosném revíru, kde se podařilo získat
první rudní vzorky umožňující doplnit stávající informace o nová fakta. Práce probíhaly na
ložisku Suchá Rudná – Hláska, ve kterém jsou ukázky s rudní mineralizací poměrně vzácné.
Souběžně s postupující reorganizací paleontologické podsbírky dochází k odstraňování
nejasností a k nápravám chaotického stavu, způsobeného předchozí správkyní fondu. Jedním
ze zásadních pozitiv je postupná exaktní determinace osteologického materiálu, která probíhá
formou zadávání diplomových prací absolventů PřF Univerzity Palackého v Olomouci.
Pracoviště zoologie získalo od Grantové agentury ČR tříletý grant na výzkum klimatem
zprostředkovaných interakcí mezi plchy a ptáky. Celková výše dotace je 1 346 000 Kč a
spoluřešitelem projektu je doc. Dr. Weidinger z katedry zoologie PřF UP v Olomouci.
Získané výsledky byly předneseny ve Vídni na konferenci Evropské ornitologické unie.
V letošním roce se v prostorách Arboreta v Bílé Lhotě umožnilo konání svatebních
obřadů. Tato záležitost se setkala s kladným ohlasem, proto i v příštím období budou svatby
v prostorách parku zájemcům umožněny.
Mimořádné mezinárodní projekty a podíl na nich
Ve dnech 29. 1. až 2. 2. 2007 proběhlo na střední škole Instituto Superiore „Lorenzo
Lotto“ v italském městě Trescore Balneario přípravné setkání projektu Comenius 3. Toto
setkání bylo zaměřeno na detailní přípravu a rozdělení projektových supervizí a aktivit
jednotlivých institucí (škol a muzeí) pro chystaný projekt „Focus on Museums“ zaměřený na
využívání místních kulturních zdrojů k rozvíjení nových výukových strategií všeobecně
vzdělávacích předmětů na středních školách. Za PÚ VMO se jednání zúčastnily Mgr.
Bábková Hrochová a Iva Spáčilová. Konkrétními připomínkami a návrhy se podílely
především na pedagogické, metodické a didaktické stránce projektu, konkretizaci teoretických
námětů, stanovení dílčích cílů projektu a možných aktivit při spolupráci muzeí a škol.
V rámci doprovodného programu navštívily italské partnerské instituce tohoto projektu:
"Val Cavallina Museum" (regionální muzeum v Trescore Balneario zaměřené na přírodu),
"Carrara Academy Gallery" (galerie v Bergamu) a "Museo del Lino" (muzeum lnu a řemesel
v Pescarolo). Projekt Comenius 3 byl podán k Evropské komisi programu LLL v Bruselu.
Žádající institucí je Universita v Galati – Rumunsko. Vlastivědné muzeum v Olomouci je
jednou ze čtyř partnerských institucí v České republice.
RNDr. Morávek se podílí v rámci spolupráce s občanským sdružením NATURA Opava
se v Řecku (oblast města Preveza) na přírodovědném programu „Mezinárodní škola v přírodě
na břehu Amvrakijského zálivu“. Projekt je zaměřen na realizaci přírodovědného výzkumu
části poloostrova v oblasti města Preveza, vybudování místního muzea (v obci Neohori),
naučné stezky a zpracování environmentálních výukových programů pro studenty gymnázií
z Řecka, České republiky, Polska. Tyto výukové programy jsou součástí mezinárodního
projektu „Společně do Evropské unie“.
6.2. Negativa
Jako negativní se jeví stav geologických depozitářů, pro jejichž zastavěnost lze jen
s obtížemi provádět nutné práce stavebně-technického charakteru.
V průběhu roku, v měsících od 1. března do 30. září 2007 se pracovníci muzea museli
vyrovnávat s obtížnou situací vstupu do muzea zapříčiněnou rekonstrukcí vozovky. Tento
stav špatné přístupnosti objektu byl i příčinou menší návštěvnosti akcí pořádaných VMO.

