VÝROČNÍ ZPRÁVA
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA
v OLOMOUCI
za rok
2008
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou
organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea: www.vmo.vz, 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 září 2008 byla stavebně dokončena rekonstrukce budovy depozitářů VMO na
Denisově ulici. 6. října 2008 proběhlo slavnostní otevření budovy za přítomnosti hejtmana
Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka, 1. náměstka hejtmana ing. Pavla Horáka a
ministra kultury ČR J. Jehličky. Ve vnitřních prostorách pak pokračovaly práce na
vybavení depozitářů novými pojezdovými regály a ke konci roku byl proveden výběr na
dodavatele vybavení pracoven odborných pracovníků. Vybavení konzervátorského
pracoviště, fotolaboratoře a stolárny bylo odloženo na rok 2009. V září a v prosinci byly
upořádány Dny otevřených dveří v nově rekonstruované budově depozitářů, které se těšily
velkému zájmu, V obou dnech si prostory nově zrekonstruované budovy prohlédlo okolo
1100 zájemců.
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 a

na jejím základě i 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. V říjnu 2008 byla dohoda o převodu zámku a parku v Čechách pod
Kosířem potvrzena a Vlastivědné muzeum v Olomouci bylo určeno jako budoucí správce.
V závěru roku 2007 bylo po odsouhlasení příslušnými orgány přistoupeno k vypuštění
rybníka v Arboretu Bílá Lhota, aby byl rybník připraven na rekonstrukci dle projektu.
Pro letošní rok však nebyly uvolněny potřebné finanční prostředky.
VMO v 1. čtvrtině roku zpracovalo a podalo tyto dvě žádosti o financování důležitých
projektů:
1. revitalizace rybníka v Arboretu Bílá Lhota (ROP)
2. vybudování nových muzejních expozic (FF EHP Norsko).
Bohužel ani jeden z projektů nebyl pro financování vybrán.
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 „Slavná obrana
města Olomouce“ věnovaná 250. výročí obléhání Olomouce pruskou armádou, „Zelené
perly“ – zámecké parky a zahrady a parky v Olomouckém kraji a řada dalších výstav.
V červnu 2008 se konala již čtvrtá Muzejní noc a v září Dny evropského dědictví. Obě akce
byly již tradičně početně navštíveny.
Z ediční činnosti je vhodné vyzvednout jednak vydání katalogu Zelené perly, vydání
Zpráv VMO č. 296 a dvoučísla Zpráv VMO č. 83-295, vydání dvou čísel kulturně
historické revue Střední Morava, č. 26 a 27 a katalog Šlechtické kočáry, vydaný ve
spolupráci s OS kočáry MYLORD pro výstavu kočárů na zámku v Náměšti na Hané.
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.
PhDr. Miloslava Hošková, CSc.
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Základní ekonomické údaje o hospodaření VMO za rok 2008
Výsledek hospodaření VMO za r. 2008 po zdanění – zisk
Dotace na provoz – celkem
Z toho
od zřizovatele
od Ministerstva kultury ČR
od Grantové agentury ČR
od jiných subjektů
Výnosy z vlastní činnosti – celkem
Z toho
tržby za vstupné
pronájmy sálů
komisní a muzejní prodej
ostatní

0,71 Kč
21.672.689,- Kč
21.203.189,240.000,210.000,19.500,825.433,69 Kč
296.317,50
13.300,-89.623,-426.193,19

Ostatní výnosy ---------------------Celkem výnosy

22.498.122,69 Kč

Celkem náklady

22.498.121,98 Kč

Náklady na mzdy a odvody (55 pracovníků)

15.972.304,- Kč

Fixní režijní náklady (odpisy + energie)

2.529.595,79 Kč

Zůstatek na provozní náklady, materiál a služby celkem

3.996.222,19 Kč

Hospodaření VMO za rok bylo vyrovnané (hospodářský výsledek činil 0,71 Kč).
Největší část rozpočtu tvoří náklady na mzdy a zákonné odvody ve výši 70,04 %.

HODNOCENÍ ODBORNÉ ČINNOSTI
Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu
Identifikace a dokumentace jevů TLK
Činnost regionálního centra péče o tradiční lidovou kulturu při VMO pokračuje v pracích
navazujících na předchozí roky. Dle plánu práce patřila mezi hlavní činnosti jednak činnost
dokumentační a identifikace a dokumentace jevů v rámci dotazníkové akce (pro rok 2008 téma
obyčejová tradice).
Plynule pokračovala identifikace jevů tradiční lidové kultury, která probíhá se stále se
rozšiřující spoluprací s respondenty z terénu, kdy kromě tradičních už respondentů přibyla řada
nových, a to z řad kronikářů, vedoucích a členů folklorních souborů, popřípadě z řad laiků
aktivně či pasivně se zabývajících lidovou kulturou. Vyhledávání zachovaných jevů TLK
v terénu probíhá nejrůznější formou; jde jak o jevy zachycené primárně i druhotně při
dotazníkové akci, tak mimo ni přímým dotazováním v navštívené lokalitě, kdy oslovení
respondenti z řad místních kronikářů, pracovníků obecních úřadů a dalších místních obyvatel
mnohdy informují kvalitně také o sousedních obcích a širším území, rovněž jsou tyto informace
získávány z médií – tisku, internetu (zejména webových stránek obcí, které jsou pravidelně
sledovány). Dominantně bylo v tomto roce sledováno Prostějovsko a Olomoucko, započalo se
také s výzkumem Záhoří.
V průběhu roku 2008 byly formou terénního výzkumu spojeného s foto i video dokumentací
zaznamenány a do databáze VMO zařazeny tyto jevy:
- vodění medvěda v Šišmě a v Dřevohosticích – zdokumentována celá obchůzka (2.2.08 a 26.1.))
a zpětně zdokumentována a proveden výzkum u vodění medvěda v obcích Domaželice,
Turovice, Křtomil
- pochovávání basy v Dřevohosticích - fotodokumentace a v Tučíně zpětný výzkum
- obchůzka s lítem – hlavně fotozáznam a částečně na DVD kazety: Hnojice (9.3.) a
Nelešovice (16.3.)
- matičky: letos dolanské (bělkovické) matičky ve dnech 22. – 23.3.(dříve realizován výzkum
lašťanských matiček, zbývají bohuňovické a loděnické) a částečně dokumentárně podchyceny
„nevěsty“ v Droždíně – 23.3.,(Sv.Kopeček), realizován také výzkum u rodin matiček před
svátkem a pečovatelek o kroj
- velikonoční klapání: Doloplazy, Loděnice (Bohuňovice), také v Tršicích, Čechovice,
Hostovice, Vacanovice (jen záznam zvyku)
- haňovický košt (30.3.) – fotodokumentace nově utvářené tradice v obci
- hanácká svatba a dožínky v provedení NS Pantla z Němčic n. H. (a Kvasic)
- dožatá a dobíraná ve Velkém Týnci, dožatá v Pivíně
- svatební květinová brána s vítáním nevěsty v Krákořících na Šternbersku
- kojetínské hody s místní jízdou králů – na ní navázal další opakovaný a dlouhodobější
plánovaný výzkum
- myslivecká pouť v Dubu n.Mor.
- vítání Martina na bílém koni, mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu v Moravském
Berouně
- společné zdobení vánočních perníků ženami v Babicích
- sraz Mikulášů, andělů a čertů - Uničov
- výroba a pečení perníkového betlému

- živý betlém – Lipinka u Nové Hradečané
- vánoční výzdoba a vánoční stromy obcí - Cholina, Příkazy, Dřevohostice, Tučín, Mor. Berou,
Přerov, Olomouc a další
- zabíjačka s vánočním jarmarkem v Příkazích
- fotodokumentace figurálních betlémů v Dřevohosticích (Forýtkův), Prostějově (A.Machaje a d.
na náměstí před radnicí)a Olomouci (Halouzkův před budovou KÚ, v kostele sv. Mořice a ve
Svatováclavském dómu)
- fotodokumentace vánočních trhů v Příkazech, Prostějově, Olomouci, zčásti Přerov.
- vánoční a novoroční výzdoba obcí a kostelů: např. Hnojice (kde navíc zdokumentována
výzdoba a výroba vánočního betlému z perníku).
- v obcích na Olomoucku provedena fotodokumentace obecních vánočních stromů, výzdoba
veřejná a na soukromých domech (např. Dolany, Tovéř, Hnojice, Štěpánov, ze vzdálenějších
obcí např. v Lipníku n.B.)
V rámci vyhledávání,výzkumu a dokumentace řemesel v kraji byly dokumentovány dílny a
řemeslníci při hodech a trzích (viz výše), nově probíhá výzkum v dílnách řezbáře Forýtka
v Dřevohosticích a Zemana v Mor.Berouně, nově byla zachycena rodina Cafourkova v Kojetíně
specializující se na vázání pohřebních věnců. Byla realizována dokumentace výroby pantléků
členy FS Pantlék z Němčic n.H. pro účely vystoupení, ne zcela korektní a závazně pojaté
vzhledem k tradici. Navázaný kontakt s zvonařskou dílnou v Brodku u Př. byl načas přerušen a
výzkum přeložen na jaro 2009.
Podklady pro návrh k udělení titulu Nositel tradice jsou připraveny u pí. Vojtkové a jsou
připravovány u p.Slepánka, u obou je nutné zhotovení kvalitního záznamu výroby a technologie
na DVD. Paralelně byl v této souvislosti dvakrát navštíven výrobce hanáckých opasků,
p.J.J.Vražina z Kojetína.
Již druhým rokem probíhá fotodokumentace zachovaných bran a vrat usedlostí a obydlí stejně
jako fotodokumentace vývěsních štítů řemeslníků na venkově a zčásti i ve městech.
Uskutečněn byl také předběžný výzkum u dvou ptáčníků – důchodců v Chudobíně a
Bouzově, s nimiž je dohodnuto předvedení lapání živých ptáků tradičními metodami ve
vhodném ročním období.
V centru pozornosti RC TLK jsou také pamětníci – sledování a účast na setkáních rodáků
apod.a vyhledávání písemných a jiných dokladů z historie místních tradic a řemesel, tak jako
v případě písmáka T.Nedomy nebo Němčic n.H.
Při návštěvě každé obce (desítky za pololetí – opakovaně i nově) je vždy pořizována aktuální
fotodokumentace vzhledu a architektury obce (obydlí – hlavně, zachovaných staveb lidové
architektury nebo jejích prvků ve staré i nové zástavbě, sakrální architektura – kostely, kaple,
drobné sakrální stavby jako kříže, muka, sochy svatých aj., hřbitovy, popř. pomníčky u cest),
vývěsních tabulí s informacemi o dění v obci, úmrtních oznámení apod. Stejně tak probíhá
permanentní a aktuální fotodokumentace zemědělství a krajiny
Rozrůstá se databáze foto a video záznamů regionálního centra, a to nejen o vlastní
dokumentární záznamy, ale také o video a fotodokumentací od obcí a jiných osob (místní
filmaři, fotografové) a tím také o historické záznamy. Roste rovněž archiv záznamů z médií,
především stahování záznamů ze internetových stránek obcí a internetu vůbec, archiv výstřižků
nemá odkud čerpat, jen náhodně.
Vytvářená audiovizuální a další materiálové databáze vybraných jevů TLK a jejich
archivace se rozrostla o výše vlastní uvedené zmapované a zkoumané jevy v terénu, nadto o
materiály poskytnuté respondenty – např. DVD záznamy z Tučína (pochovávání basy), NS
Olešnica z Doloplaz z historických ročníků tamní jízdy králů, obdobně je tomu v případě jízd
králů v Kojetíně a Němčicích n.H. (kvůli kompletnímu obrazu také v Chropyni a Kroměříži,
které pořádají a účastní se jich většinou stejní jezdci), Mezicích, Nákle a Příkazích. Materiály o
své činnosti postupně poskytují další aktivní skupiny, občanská sdružení, folklorní soubory,

SDH či myslivci z jednotlivých obcí – např. Hagnózek z Hnojic, FS Kosíř z Kostelce n.H., SDH
Šišma, Želátovice, o.s. Haňovští, divadelní spolek Větřák v Pivíně nebo Sešlost obecních
nadšenců z Tučína a další. Při osobních kontaktech a návštěvách obcí, obecních úřadů a
kronikářů byla získána řada dalších publikací, brožur, pohlednic, map a dalších materiálů o
obcích (dějiny obcí apod.) nebo mikroregionech.
Dotazníková akce:
Letos byly dotazníky dodány NÚLKem už koncem února, proto mohla být distribuce
zahájena s předstihem. Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých ročníků distribuce a
vyplňování dotazníků se letos přednostně jednalo o osobní předání a zejména osobní vyplnění
většinou s některým z kronikářů, starostů nebo jím doporučených informátorů.
Osobní předávání dotazníků kronikářům nebo obcím (starostům, místostarostům), v menší
míře osobně vyplňováním dotazníků s respondenty, mělo výhodu lepšího, přesnějšího a
kompletnějšího zmapování situace v lokalitě. Distribuci dotazníků v jarních měsících omezila
příprava výstavy o řecké Makedonii, v následující době pak tento postup zbrzdila a celkový
harmonogram narušila situace, kdy používání služebního vozidla nebylo možné zahrnout do
nákladů z příspěvku MK ČR a zůstala jen možnost použití veřejných hromadných dopravních
prostředků. Plán rozeslat část dotazníků poštou – zejména do vzdálenějších obcí a obcí mimo
Hanou (tedy zvl Jesenicko a část Šumperska), ale ve vysoce zájmových regionech jich maximum
doručit osobně, byl touto skutečností do značné míry narušen.
Počet distribuovaných dotazníků:
Od února do září osobně předáno spolupracovníkům, starostům nebo kronikářům, popř.
vyplněno přímo v terénu s nimi celkem: 136 dotazníků
Poštou rozesláno celkem:
253 dotazníků
Celkem
389 dotazníků
Vrácené vyplněné dotazníky došlé poštou: 145 dotazníků, z toho:
Jesenicko:
7
Olomoucko:
61
Prostějovsko:
43
Přerovsko:
23
Šumpersko:
11
Vyplněny osobně v terénu 136
Celkem bylo získáno a do NÚLK ve Strážnici odesláno 281 dotazníků, další 3 dotazníky byly
z obcí zaslány elektronickou poštou přímo do Strážnice.
Dle plánu realizována výstava „Makedonie, perla severního Řecka“ , k níž byly zapůjčeny
materiály od těchto muzeí: Byzantské muzeum, Archeologické muzeum a Etnografické muzeum
v Thessaloniki, dále od místních etnograficko-historických spolků Alexandros Megas
v Neochorudě a Argonavtes v Kilkisu. Část materiálů poskytly rovněž soukromé osoby – pan
A.Tsolakidis z Řecka, paní Eleni Novotná z Litovle a Eparchie olomoucko – brněnské
pravoslavné církve se sídlem v Olomouci (pan. L.Raclavský – část k Agios Oros).
Dle plánu proběhla i druhá výstava realizovaná regionálním centrem, která byla zaměřená na
řeckou menšinu kraje. Výstava pod názvem „ 60. let příchodu řeckých dětí do
Československa“ byla připravena ve spolupráci s ŘO v Jeseníku (pí.Z.Jordanidu, S.Jaonidis a
d.) a proběhla v Jeseníku ve dnech 16.6. až 6.7.08 za příznivého ohlasu veřejnosti a místních
médií. Výstava byla doplněna četnými dokumentárními dobovými fotografiemi, mnohé byly
nově získány do archivu RCPOTLK při VMO.
Průběžně probíhá sběr materiálu a příprava na výstavu k vánocům na rok 2009 ve VMO.
Spolupráce s obecními úřady a starosty je u řady obcí na velmi dobré úrovni: zejména roste
informovanost ze strany obcí o připravovaných akcích, i když stále přetrvává mnohdy údaj na
poslední chvíli (mnohé obce mají sice na svých webech informaci o připravované akci zajímavé
pro RCPOLK při VMO, ale často bez datace, kterou je pak třeba dozjistit, zato zde je mnoho

údajů mimo rámec plánu kulturních akcí uvedených na webu kraje). OÚ leckdy poskytují
brožury a další materiály o obci – pohlednice apod.
Spolupráce s NÚLK ve Strážnici je vedena prvořadě na dotazníkové akci (téma pro rok
2008: obyčejová tradice): proběhla formou dvou setkání na společných poradách regionálních
pracovišť, NÚLK ve Strážnici a MK ČR, a to v Třebíči v závěru května t.r. a na podzim 8.října
v Nostickém paláci v Praze, kde bylo projednáváno dotační řízení, návrh nového dotazníku na
rok 2009 aj. Návrhy, které předem zaslal NÚLK e-mailem byly připomínkovány jednotlivými
regionálními pracovníky, ale nejvýraznější připomínka k rozsáhlosti a množství dotazů v příštím
dotazníku, které se dle zkušeností v terénu projeví buďto méně kvalitním zpracováním dotazníku
respondenty nebo spíše zmenšením návratnosti, byla akceptována jen zčásti s tím, že dotazník
by výraznějším omezením ztratil opodstatnění.
Zvyšuje se rovněž počet konzultací a pracovních setkání, především s novináři a médii - byly
poskytnuty informace a v některých případech materiály, a to novinářům ohledně jízdy králů,
matiček, vánoc a adventu. Nedávno proběhla konzultace o folkloru a svatbě na Hané, kdy byly
poskytnuty textové i foto a DVD materiály studentce bohemistiky z Arizonské univerzity v USA
a tamnímu krajanskému sdružení (Czech-Slovac Club of Tucson).

Sbírky
1.1. Evidence
1.1.1. Chronologický zápis
1.1.1.1.vlastní sbírková činnost výzkumné úkoly
1.1.1.2.vlastní sbírková činnost systematická

Přírůst.číslo

Kusů

Náklady v Kč

119

156

35

92

25 530,00

1.1.1.3.soubory od sběratelů

48

2 524

44 440,00

1.1.1.4.volné nákupy

30

799

36 013,00

1.1.1.5.dary

43

221

1.1.1.6.převody

16

137

291

3 929

Celkem

přírůstk. čísel
kusů
1.1.1 .Chronologický zápis
1.1.1.1. vlastní sbírková činnost – výzkumné úkoly
- Entomologie
1
12
- Geologie
3
29
- Mineralogie
115
115

celkem

119

1.1.1.2. vlastní sbírková činnost - systematická
- Geologie
11
- Mineralogie
23
- Zoologie
1

Celkem

35

105 983,00

náklady v Kč

156
53
23
16

92

25530,- Kč

25530,- Kč

1.1.1.3. soubory od sběratelů
- Botanika
- Entomologie
- Geologie
- Mineralogie
- Paleontologie
- Zoologie

Celkem

1
1
1
43
1
1

48

303
2158
1
43
14,
5

4550,- Kč
4000,- Kč
2000,-Kč
29040,- Kč
3850,- Kč
1000,- Kč

2524

44440,- Kč

1.1.1.4. volné nákupy
– Školství
1
- Kartografie
4
- Knihovna
4
- Histor. hodiny
1
- POŘ
10
- Etnografie
4
- Fotografie a pohled. 4
- Zábava a hry
2

Celkem

30

1
4
4
1
32
20
735
2

799

1.000,- Kč
3.147,- Kč
769,- Kč
4.500,- Kč
15.800,- Kč
7.550,- Kč
2.847,- Kč
400,- Kč
36013,-Kč

1.1.1.5. d ary
- Knihovna
- Etnografie
- Školství
- Entomologie

Celkem

1
2
1
39

1
5
21
194

43

221

1.1.1.6. převody
- Knihovna
- Vlastivěda Šternberk
- Entomologie

Celkem

9
1
6

9
28
100

16

137

Zajímavý přírůstek byl získán do mineralogické podsbírky – jedná se o starší sběry
z uranového ložiska Zálesí u Javorníka a Be-Ta-Nb pegmatitu u Ostružné.

zprac. inv.
čísel

1.1.2. Systematický zápis
botanická

5300

entomologická

212

etnografie

24

foto+pohlednice

891

geologie

46

geologie krasu

52

historické hodiny

35

staré knihy

14

mineralogie

181

Olomuciána

2

paleontologie

2 852

Písemnosti a tisky
POŘ

165
1

celkem

9 775

1.1 2. Systematický zápis
název podsbírky

počet v roce zpracovaných inventárních čísel

Botanická
Entomologická
Etnografie
Fotografie a pohlednice
Geologie
Geologie krasu
Historické hodiny
Knihy
Mineralogie
Olomuciána
Paleontologie
Písemnosti a tisky
POŘ

5 300
212
24
891
46
52
35
14
181
2
2 852
165
1

zpracováno celkem:

9 775 ks sbírkových předmětů

1.1.3. přepis karet do Demusu
Umělecký průmysl
Kartografie
Lékařsko-lékárenský
Numismatika
Historické hodiny
POŘ
Etnografie
Fotografie a pohlednice
Olomouciana

898

1.964
1.000 /2.000 brigádník/ celkem 3.000
724
350
8
70
552 /2.200 dokumentátorka/ celkem 2.752
/1.599 brigádnice, 1.370 dokumentátorka/ celkem 3.867
2 / 2.368 brigádnice/
celkem 2.370

Archeologie
Zábava a hry
Písemnosti a tisky

2.052
687
700

/ 631 brigádnice/
/822 brigádnice/

celkem 2.683
celkem 1509
Celkem

19.997

1.2.inventury
1.2.1. Fyzická inventura byla provedena ve fondech:
- Fotografie a pohlednice
4.000 ks
- Historické hodiny
163 ks
- Ikony
126 ks
- Mineralogie
2450 ks / 2450 inv.č.
- Mollusca
4427 ks / 39 inv. č.
- Entomologie
19136 ks / 208 inv. č.
- Zoologie
603 ks / 603 inv. č.
- Paleontologie
1650 ks / 1650 inv. č.
- Geologie
946 ks / 946 inv.č.
- Geologie krasu
514 ks / 514 inv.č.
- Botanika
30761 ks / inv.č.
- Bryophyta
840 ks / 31 inv.č.
- Lichenes
143 ks / 23 inv.č.
- Mykologická
1254 ks / 1254 inv.č.
- Diversae
182 ks / 182 inv.č.
- BSOD
42 ks / 42 inv.č.
Inventarizací prošlo celkem:

tj. 10%,
tj. 11,05%,
tj. 49,02%
tj . 9,96%
tj. 31,0%
tj. 12,0%
tj. 12,0%
tj. 10,0%
tj. 15,6%
tj. 17,2%
tj. 18,4 %
tj. 9,1 %
tj. 10,5 %
tj. 100 %
tj. 11,6 %
tj. 19,1 %

67.237 ks sbírkových předmětů / 42.992 inv.č.

1.2.2. Mimořádná inventarizace
Sbírkových předmětů umístěných na zámku v Náměšti na Hané
- Umělecký průmysl
180 ks / 180 inv.č.

tj. 1,7 %

Všichni odborní pracovníci HÚ VMO, kteří mají sbírky nepřístupné z důvodu rekonstrukce,
provedli revizi evidenčních záznamů, tj. papírově zinventarizovali přibližně 10% předmětů
z jednotlivých fondů.
1.3.restaurování a konzervace
1.3. Konzervování
1.31. Základ. Ošetření
1.3.2. Dezinfekce

celkem ks
8 715

z toho externě
1

187 885

187 885

1.3.3. Zásadní ošetření celkem

377

36

1.3.3.1 Konzervace

191

1.3.3.2. Rekonzervování
1.3.3.3 restaurování
1.3.3.4. Preparace
1.3.3.5 Repreparace
Celkem všech

41
130

21

15

15

197 354

187 957

1.3.1.základní ošetření
8 715
Etnografie
49
POŘ
3
Archeologie
5
Lapidárium
6
Umělecký průmysl
13
Historické hodiny
2
Školství
1
Kartografie
50
Foto-pohlednice
2
Zábava a Hry
4
Botanický sbírkový fond (tj. podsbírky: botanická, Bryophyta, Lichenes, Mykologická, Diversae
a BSOD):
5 500
zoologická podsbírka
3 000
geologie krasu
80
1.3.2.dezinfekce
187 885
187 885
Botanický sbírkový fond – tj. podsbírky: botanická, Bryophyta, Lichenes, Mykologická,
Diversae
187 880
187 880
Paleontologická podsbírka:
5
5
1.3.3.zásadní ošetření

377

1.3.3.1. konzervování
Lapidárium
Etnografie
Fotografie a pohlednice
Umělecký průmysl
Archeologie
POŘ
Militária
Olomuciána
Odboj
Vlastivěda Šternberk
Historické hodiny
Etnograf. ústav Brno
Výstava Řecko

191
5
44
19
28
16
6
24
5
27
3
2
2
10

1.3.3.3 restaurování
Lapidárium
Etnografie
Umělecký průmysl
Olomuciána
Militária
Etnograf. ústav Brno
Vlastivěda Šternberk
Historické hodiny

41
4
3
16
3
7
3
3
2

1.3.3.4. preparace
Mineralogie
Geologie a geologie krasu:
Entomologie

130
9
21
100

1.3.3.5. repreparace
Zoologie

náklady 9 000,- Kč

15
15

1.5. centrální evidence sbírek – CES
1.5. Centrální evidence sbírek

předmětů v ks

cel. evid.čísel

1.5.1. Zařazení do sbírky

4 163

1 443

1.5.2. Vyřazení ze sbírky

3

3

předmětů ks / eviden. čísel
1.5.1. zařazení do sbírky
- Kartografie
- Školství
- Knihovna
-POŘ
- Etnografie
- Fotografie a pohlednice
- Olomuciana
- Písemnosti a tisky
- Botanická
- Entomologická
- Geologická
- Geologie krasu
- Mineralogická
- Zoologická

4
22
4
25
6
735
1
253
303
2464
34
49
181
82

1.5.2. vyřazení ze sbírky
- Písemnosti a tisky
- Zoologická

4
2
4
25
6
735
1
253
1
212
10
5
181
4

2
1

2
1

O zápisy sbírkových předmětů do CES bylo v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb.
žádáno ve dvou termínech: květen 2009
listopad 2009
1.6. nájem a výpůjčky cel. evid. čísel = ks

1.6. Nájem a výpůjčky

evid. čís./
kusů

/ z toho zahraničí evid. čís. = ks
z toho
zahraničí
ev.č./ks

1.6.1. Nájem
1.6.2. Výpůjčky (od cizích)
1.6.3. Zápůjčky (pro cizí)

7009 / 7165

2/2

1.6.3. zápůjčky z VMO pro cizí 7162 ks / 7007 evid.č.
- Umělecký průmysl
- Odboj
- Knihovna
- Hudební
- Etnografie
- Archiv
- Olomuciana
- POŘ
- Zemědělství
- Historické hodiny
- Militária
- Zábava a hry
- Kapitalismus
- Archeologie
- Lapidárium
- Vlastivěda Šternberk
- Numismatika
- Kartografie
- Fotografie a pohlednice
- Zoologie
- Botanika
- Paleontologie
- Mineralogie
- Entomologie

238
144
8
1
31
8
15
129
10
3
48
314
12
1.683
13
3
1.537
7
25
17
2011
96
31
778

238
40
8
1
26
8
15
120
10
3
43
314
12
1.678
13
3
1.533
7
2

Práce se sbírkami
HÚ VMO
573 dnů
Umělecký průmysl – vyhledávání předmětů z fondu UP a Lapidária pro výpůjčky,
zajišťování fotodokumentace
Podklady pro zápis sbírkových předmětů do CES
Přepis karet do Demusu
Etnografie –, fotodokumentace sbírkových předmětů – obrázky na skle
Písemnosti a tisky – příprava a pořádání materiálu J. Havelka
Vyhledávání předmětů pro badatele
Karel Dvořák – významná osobnost české amatérské fotografie a jeho pozůstalost ve sbírkách
VMO – heuristická práce ve SOA. Archivu Českých drah a VKOL
Pokračování v systematické digitální fotodokumentaci současného stavu obcí bývalého ol.
okresu v letech 1990-2008 – 7 obcí mikroregionu
rozesílání Zpráv 289-291
bibliografie ze Zpráv 289-291
předání archeologického materiálu v tresorech Mgr. Loskotové
příprava časopisů a novin do vazby a jejich odvoz
rozesílání povinných výtisků Střední Moravy
PÚ VMO
471 dnů
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
Digitalizace sbírkových fondů
V tomto roce se pokračovalo s podrobným zpracováním podsbírky "botanická" formou nafocení
jednotlivých položek digitálním fotoaparátem a jejich následným zápisem do počítačové
evidence. V průběhu roku bylo nafoceno 30761 kusů položek. Staré položky jsou i se schedami
přelepovány na nový papír. Upravovány jsou i novější položky (lepení položek na papír, lepení
revizních štítků). Nutno podotknout, že téměř všechny práce spojené s periodickou inventurou
botanické podsbírky vykonaly v letních měsících 4 brigádnice s časovou dotací 600 hodin.
Již čtvrtým rokem jsou postupně zpracovávány podsbírky "Bryophyta" a "Lichenes" – digitálním
fotoaparátem jsou nafocovány schedy s revizními štítky a lokační údaje jsou poté přepisovány do
počítačové evidence.
V roce 2008 byla komplexně zpracována mykologická podsbírka. Všechny schedy byly
nafoceny digitálním fotoaparátem, veškeré lokační a doplňkové údaje zapsány do počítačové
evidence, výsledky byly odpublikovány formou katalogu muzejní sbírky ve Zprávách VMO č.
293-295/2008.
Z podsbírky Diversae bylo do digitální podoby převedeno a podrobně zpracováno 100
kolorovaných kreseb Josefa Dohnala, které byly zpřístupněny na internetových stránkách VMO.
vedení databáze Banky semen ohrožených druhů rostlin / 10 dnů
dormanční mechanismy a germinační testy vzácných a ohrožených druhů rostlin, dopěstovávání
klíčních rostlin a možnosti kultivace / 30 dnů
průběžné odborné zpracování botanických fondů
komplexní zpracování mykologické podsbírky VMO
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
Doplňování sbírkového fondu, ošetřování
Evidence
Přepis evidenčních karet do DEMUSu
Vyhledání předmětů pro zápůjčky
Repreparace a konzervace sbírkových předmětů
I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů
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
Výběr a zhotovení fotografií minerálů pro průvodce naučnou stezkou Sobotín-Maršíkov
Přerovnání a uspořádání uložení krabic a beden se sbírkami GV + GK (v souvislosti s údržbou
depozitářů a stěhování v rámci rekonstrukce)
Zpracování terénních přírůstků
Kamenické zpracovávání sbírkových předmětů
a) vlastními prostředky : formatizace, řezání a zabrušování

b) v kamenických provozovnách Zlaté Hory a Krákořice
Přepis evidenčních karet do DEMUSu
1.7. depozitáře
1.7.1.nové
V letošním roce 2008 se plocha depozitářů nezvýšila.
V měsíci říjnu 2008 byla sice po dokončené rekonstrukci předána budova depozitářů na
Denisově ul., avšak vzhledem k dokončování stavby regálů, dolaďování funkcí kotelny a
vzduchotechniky, nezapojené EZS a EPS dojde ke stěhování sbírkových předmětů až v 1.
čtvrtletí 2009.
1.7.2. adaptované
V roce 2008 nedošlo k žádné adaptaci depozitářů.
Současné uložení sbírkových fondů:
Sbírkové fondy HÚ VMO jsou dlouhodobě z důvodu rekonstrukce budovy Denisova 30
provizorně zabaleny a uloženy v prostorách hlavní budovy VMO a v Chudobíně.
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.
Zoologická podsbírka: dosud provizorně uložena v prostorách 2. patra hlavní budovy VMO
Entomologická podsbírka: depozitář 33 v přízemí v hlavní budově VMO – v současnosti je
zcela zaplněn; dočasně je zde uložena část zoologické podsbírky – po jejím přestěhování bude
získán další úložní prostor. Ostatní parametry jsou vhodné.
Podsbírky geologická a geologie krasu: v současnosti je kapacita depozitáře 11 a 13 v suterénu
hlavní budovy VMO zcela zaplněna.
Paleontologická podsbírka: po přestěhování kolekce Langa z dočasného úložiště v Chudobíně
do depozitních prostor v suterénu hlavní budovy VMO (depozitář 14) bude úložná kapacita zcela
vyčerpána.
Všechny depozitáře i náhradní prostory jsou zabezpečeny EZS i EPS.
1.7.3. aktuální potřeba
Podsbírka geologie krasu: v současnosti jsou úložné prostory zaplněny, je nezbytná příprava
nové depozitární plochy (např. úpravou suterénních prostor pod stávajícím geologickým
depozitářem) pro zajištění rozvoje podsbírky
Paleontologický fond po přestěhování Langovy sbírky z dočasného úložiště v Chudobíně
(nevhodné fyzikální parametry) bude potřeba vytvořit nové depozitní prostory.

1.8. Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám

1.8. Předměty v jiné evidenci
1.8.1. Předměty v účetní evidenci
cel.

počet
9

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. Přeměty v doprovod. Evidenci

101

z toho
1.8.2.1. Srovnávací soubory
1.8.2.2. Zvukové nahrávky
1.8.2.3. Jiné
1.8.3. Předměty dle samost.
předpisů
1.8.3.1 Knihovna

101
105 492
58 890

1.8.3.2. Archiv
1.8.3.3. Fotoarchiv
1.8.3.4. Videokazety

46 326
157

1.8.3.5. Elektronic. Nosiče
1.8.3.6. Jiné (filmy)

119

1.8.1. Předměty v účetní evidenci se vztahem ke sbírkám
Z toho
1.8.1.1. Faksimile
1.8.1.2. Modely
1.8.1.3. Figuríny
1.8.1.34. jiné

9 ks
3
1
2
3

1.8.2. Předměty v doprovodné evidenci dokumentace sbírek

101 ks

1.8.2.3. jiné

101

1.8.3. Předměty s evidencí podle samostatných předpisů
1.8.3.1. Knihovna
1.8.3.3. Fotoarchiv
1.8.3.4. videokazety
1.8.3.6. ostatní (filmy)

105 492
58.890
46 326
157
119

2. Věda a výzkum
2. Věda výzkum

počet, z toho:

2.1.Interní úkoly celkem, z toho

26

2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu

17

2.1.2. Podíl na jiném výzkum

4

2.1.3. Mezioborové výzkumy

5

2.2. Externí úkoly celkem, z toho

2

2.2.1.vlastní nebo vedoucí úkolu

2

2.2.2. podíl na jiném výzkumu

7

v zahraničí

2.2..3. mezioborové výzkumy

2.1. interní úkoly

26

2.1.1.vlastní nebo vedoucí výzkumu
2.1.1.1. Ústavní vědecko výzkumný úkol:

17

Výzkum věžních hodinových strojů v regionu střední Moravy – Mgr. Himmler
Regionální faunistický výzkum Heteroptera doplnění sbírek VMO, 2 publikace – Mgr.
Krist, Ph.D.
Mateřské efekty u rodu Ficedula (průběžné zpracování dat VMO) – Mgr. Krist, PhD.
Záchranný výzkum a sledování těžené loklity VÁPENKA VITOŠOV (terénní práce,
zpracovávání výsledků, studium, laboratorní práce, fotodokumentace) – 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. Výstup: doplnění sbírkového
fondu VMO – ing. Novotný
Reprodukční biologie plcha velkého na Střední Moravě. Výstup: sběr dat, 2 odborné články
- Mgr. Adamík, PhD.
Prevalence ektoparazitů u sýkor a mechanismy jejích přenosu. Výstup: sběr a zpracování dat
pro popis nového druhu roztoče – Mgr. Adamík, PhD.
Studium zimní ekologie pěvců a jejích přežívání v podhůří Jeseníků. Výstup: průběžný sběr
dat, 1 odborný článek – Mgr. Adamík, PhD.
Studium hybridní zóny lejska bělokrkého a lejska černohlavého v Jeseníkách. Výstup:
průběžný sběr dat – Mgr. Adamík, PhD.
Mapování výskytu a zajištění genofondu vybraných zvláště chráněných a vzácných druhů
NP Podyjí – Mgr. Bábková Hrochová.
Sledování těžených lokalit v Olomouckém kraji s hlavním zřetelem na vápencové lomy
Hranice-Skalka a Černotín, Vápenka Vitoul-lom Skalka, Pomezí-Smrčník – RNDr.
Morávek
Revize krasových jevů Olomouckého kraje – okolí Holého vrchu v Javoříčském krasu a v
území Na Pomezí – RNDr. Morávek
Revize a sledování vybraných těžených ložisek (Fe-rudy, polymetaly, křemen) –ing.
Novotný, 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
přístupných geologických fenoménů. Výstup: postupně doplňované album lokalit – ing..
Novotný
2.1.2. podíl na jiném úkolu

4

Miniprojekt: Stabilizace populace kriticky ohroženého prorostlíku okrouhlolistého
(Bupleurum rotundifolium) a šklebivce přímého (Misopates orontium) v k.ú. Pesany – Mgr.
Bábková Hrochová
Zpracování části projektu "Environmentální informační středisko Sagittaria s programem
pro širokou veřejnost na střední Moravě" - Mgr. Bábková Hrochová, Iva Spáčilová
Výzkumný záměr MŠMT 6198959212: Životní strategie živočichů: proximativní a
ultimativní mechanizmy / Stanislav Bureš /, publikace – Mgr. Krist, PhD., Mgr. Adamík,
PhD.
Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice: Příprava druhových kapitol pro migrační
atlas ptáků ČR – Mgr. Adamík, PhD.
2.1.3.mezioborové výzkumy

5

Výzkum spodnokarbonské goniatitové fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny.
/
Mgr. Lehotský, PhD.
Výzkum fosilních stop spodního karbonu kulmské facie Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny.
/
Mgr. Lehotský, PhD.
Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén, baden).
Mgr. Lehotský, PhD.
Zpracování osteologického materiálu sbírky VMO.
Mgr. Lehotský, PhD.
Správa CHKO Jeseníky – současný stav mineralizace důlních lokalit, na nichž je
prováděna likvidační činnost. – Jednání, mineralogické podklady. Výstup: doplnění
sbírkového fondu VMO – ing. Novotný
2.2.externí úkoly ( zdroje mimo příspěvek zřizovatele )
2.2..1. vlastní nebo vedoucí výzkumu

2

2

Determinace minerálů mineralogické podsbírky. ( Zajištění financování
rentgenometrických analýz od sponzorských objektů – v hodnotě cca 5,5 tis. Kč ). Výstup:,
popularizační články – ing. Novotný
grant GAČR 206/07/0483: Vliv změn klimatu na interakce mezi pěvci a plchy: důsledky
pro jejich životní styly. Pokračování v druhém roce řešení grantu – Mgr. Adamík, PhD.

2. 3. odborná prezentace

počet / z toho zahraniční

2.3. Odborné prezentace

56

6

2.3.1.Konference

23

4

2.3.1.2.aktivní účast

12

4

2.3.1.3.pasívní účast

11

2.3.2. Semináře

24

2.3.2.1pořadatel

1

2.3.1.1pořadatel

2

2.3.2.2.aktivní účast

5

1

2.3.2.3.pasívní účast

18

1

2.3.3 Dílny

9

2.3.3.1.pořadatel

8

2.3.3.2. aktivní

0

2.3.3.3.pasívní účast

1

2.3.1. konference
2.3.1.2. aktivní účast

23

4

12

– Hrnčířské dílny a keramika mladší doby římské na
Opavsku. Konference Archeologie Slezska, stav a úkoly výzkumu. Opava (6 účastníků z toho
4 zahraniční) – Mgr. Loskotová
Otisky prstů na keramice przeworské kultury mladší doby římské na Opavsku.Konference
Přírodovědecké metody ve službách archeologie, , Nitra – – Mgr. Loskotová
Konference IV. Protohistorická konference: Keltské, germánské a časně slovanské osídlení,
Sanok, Polsko – Hrnčířské dílny mladší a pozdní doby římské na Opavsku v kontextu produkce
dalších výrobních center v barbariku – Mgr. Loskotová
V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví – Muzeum a
vzdělávací systém v České republice; Brno (Asociace muzeí a galerií České republiky pod
záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky ve spolupráci s Komisí pro
práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG, oddělením muzeologie Ústavu archeologie a
muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity a s finanční podporou Ministerstva
kultury České republiky) / 11.-12.11. 2008 – Mgr. Bábková Hrochová, I. Spáčilová
Zoologické dny 2008 / únor 2008 / České Budějovice – Mgr. Krist, PhD.
ISBE 2008 Congress / srpen 2008 / Ithaca, USA – Mgr. Krist, PhD.
70.let objevení Javoříčských jeskyní a 50. let od objevu Jeskyní Míru v Javoříčku / 8.10.
2008 – penzion Jeskyňka v Javoříčku – RNDr. Morávek
Moravskoslezské paleozoikum 2008 PřF UP Olomouc 2 příspěvky – Mgr. Lehotský,
PhD.
Adamík, P., Gazárková, A. & Škráček Z. 2008: Denning ecology of the edible dormouse
(Glis glis). The 7th International Dormouse Conference, Shipham, Somerset, Velká Británie,
25.9.-1.10.2008 – Mgr. Adamík, PhD.
Najmanová, L. & Adamík, P. 2008: Komplexní fenologické odezvy tří druhů drozdů na
změny klimatu. Aplikovaná ornitológia 2008, Zvolen, Slovensko, 5.- 6. 9. 2008 – Mgr.
Adamík, PhD.
Hušek, J., Adamík, P. & Tryjanowski, P. 2008: Climate change and distributional
characteristics of breeding phenology in a long-distance migrant, the red-backed shrike
(Lanius collurio). Zoologické dny, České Budějovice, 14.-15.2. 2008 – Mgr. Adamík, PhD.

Fenologické odezvy tří druhů drozdů na změny klimatu: analýza kroužkovacích dat. 27.
aktiv Kroužkovací stanice Národního muzea Praha, ve dnech 21.-22. listopadu 2008
v Litomyšli – Mgr. Adamík, PhD.
2.3.1.3. pasivní účast
11
Konference Perspektiva regionální historiografie Olom. kraje, FF UP – PaedDr. Drtílková,
Mgr. Kunzfeldová
Konference 120 let Muzea Komenského v Přerove – PaedDr. Drtílková, Mgr. Himmler
Konference Muzeum a vzdělávací systém v České republice, AMG Brno – PaedDr. Drtílková
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, VKOL –
Mgr. Habustová
Konference Z historie zlatavého moku, Pivovar. Muzeum v Plzni – Mgr. Himmler
Konference Historická Olomouc XVII – Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše
|Korvína, UP, NPÚ – Mgr. Himmler, Mgr. Kunzfeldová, Mgr. Sofková
Konference Dítě, dětství, mateřství, Pardubice – Mgr. Hrbáčková
Konference Textil v muzeu, (tm) Brno – Mgr. Hrbáčková, Mgr. Sovková
Konference Od početí ke školní brašně, Muzeum Pardubice – Mgr. Kunzfeldová, Mgr.
Sovková
Říční krajina
PřF UP Olomouc , Mgr. Lehotský, PhD.
Kvartér 2008
MU Brno , Mgr. Lehotský, PhD.
2.3.2. semináře
24
2.3.2.1. pořadatel
1
Mezinárodní seminář Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje ke
stejnojmenné výstavě, klubovna VMO, 18. 11. 2008, účast 52 posluchačů z Čech, Moravy a
Slovenka, PhDr. Fifková
2.3.2.2. aktivní účast
5
Setkání odborné skupiny pro klasickou a římsko-provinciální archeologii, Praha, referát
Keramika zhotovená na hrnčířském kruhu z mladší doby římské z oblasti Moravy a Slezska –
Mgr. Loskotová
Germánská keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébského osídlenia, Bratislava,
referát a výstavní panel s keramikou závěru doby římské na Moravě a ve Slezsku – Mgr.
Loskotová
Seminář Parky v historických jádrech vybraných měst při příležitosti veletrhu RENOVA.
Pořadatel: Výstaviště Flora - PhDr. Fifková
Historické parky města Olomouce – dnešní Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady. Hotel
Flora, 13. 3. 2008, účast 20 posluchačů PhDr. Fifková
Zelené perly – historické zahrady a parky Olomouckého kraje (VMO) / 18.11. 2008 – Mgr.
Bábková Hrochová
2.3.2.3. pasivní účast
18
2
Kartografický den – seminář Kartografie v demografii, PřF - dr. Drtílková
Účast na komentované projekci Kamerou do historie, Akademia film Olomouc – dr.
Drtílková
Digitalizace v knihovnách, VKOL – Mgr. Habustová
Seminář muzejních knihovníků v Plzni – Mgr. Habustová
Webové stránky knihoven-seminář VKOL – Mgr. Habustová
Beseda s redakční radou knihovnické revue KROK, VKOL – Mgr. Habustová

O minulosti olomouckých knihtiskáren, VKOL – Mgr. Habustová
Seminář 2. Protokol Haagské konvence …, Nár. archiv Praha – PhDr. Hošková, CSc., Mgr.
Himmler
Kolokvium Muzeum a vzdělávací systém v ČR, AMG Brno – Mgr. Himmler
Zasedání regionální sekce AMG, MZM Brno – Mgr. Kunzfeldová
Digitalizace fotografických sbírek, TM Praha – Mgr. Kunzfeldová
Obnovené památky z evropských fondů, MK Praha – Mgr. Sofková
Prof. Vojtěch Ondrouch-objavitel antickém minulosti Stupaly, Stupala – Mgr. Loskotová
botanické pracoviště:
Botanické dni – Setkání muzejních botaniků ČR a SR; Liptovský Mikuláš – SR / 16.-20.6.
2008 – Mgr. Bábková Hrochová
Sedm barev duhy – začlenění průřezových témat, především environmentální výchovy do
ŠVP; Středisko ekologické výchovy Sluňákov (seminář byl podpořen Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR) / 21.2. 2008 – Mgr. Bábková Hrochová, I. Spáčilová
SUM UP - Rozvoj muzejní pedagogiky v ČR (Národní galerie v Praze) / 23.6. 2008 – Mgr.
Bábková Hrochová, I. Spáčilová
Pracovní seminář geologů muzeí ČR a SR / 26.5. – 30.5. 2008, Konopáč u Chrudimi – ing.
Novotný
Seminář AMG; jednání o stavu mineralogických lokalit v Podkrkonoší
Iva Spáčilová
2.3.3. dílny

9

90 účastníků

2.3.3.1. pořadatel

8

90

Mgr Bábková Hrochová a I. Spáčilová:
"Střepy, aneb cesta za miskou" (účastníci projektu Umění: prostor pro život a hru –
animátorské kompetence; využití archeologické expozice při výuce dějepisu, návaznost na RVP
ZV) / 13.5. 2008 / 15 účastníků
"Tjótohýto" (účastníci projektu Umění: prostor pro život a hru – animátorské kompetence;
možnosti využití zoologické expozice při výuce přírodopisu – učivo ptáci, návaznost na RVP
ZV) / 13.5. 2008 / 15 účastníků
Úvod do muzejní pedagogiky, alternativní metody výuky, E-U-R – třífázový model učení a
možnosti využití muzea ve výuce v návaznosti na kurikulární reformu (studenti PřF UP –
didaktika) / 8.10. 2008 / 12 účastníků
"Střepy, aneb cesta za miskou" (studenti PřF UP – didaktika; využití archeologické expozice
při výuce dějepisu, návaznost na RVP ZV) / 15.10. 2008 / 12 účastníků
"Chlupatý svět" (studenti PřF UP – didaktika; využití zoologické expozice při výuce
přírodopisu – učivo savci, návaznost na RVP ZV) / 22.10. 2008 / 12 účastníků
"Mamuti už jdou!" (studenti PřF UP – didaktika; využití přírodovědných expozic při výuce
přírodopisu – neživá příroda, návaznost na RVP ZV) / 5.11. 2008 / 12 účastníků
2 workshopy s prezentacemi vlastních projektů studentů / 19.11. a 26.11. 2008 / 12
účastníků
2.3.3.3. pasivní účast

1

Veletrh ekologických výukových programů; Prudká (akce se konala pod záštitou
Ministerstva životního prostředí ČR a Jihomoravského kraje) / 2.-5.9. 2008 - Mgr.
Bábková Hrochová, I. Spáčilová

3. Prezentace
3.1. 1. Ediční činnost
3.1.1. Ediční činnost , z toho
3.1.1.1. Vydané muzeem

2

3.1.1.2. Vlastní titul

1

3.1.1.3. Podíl na edici

1

3.1.1.4. Periodika

2

3.1.1.5. Celkem

6

3.1.1. vydané muzeem
2
Střední Morava – vlastivědná revue, č. 26, Olomouc 2008, ISBN 978-80-85037-52-4
Střední Morava – vlastivědná revue, č. 27, Olomouc 2008, ISBN 978-80-85037-54-8
3.1.1.1. vlastní titul
1
Fifková, R.: Zelené perly/Historické zahrady a parky Olomouckého kraje. Olomouc 2008,
52 stran, ISBN 978-80-85037-54-8
3.1.1.3. podíl na edici
1
podíl na edici publikace Chráněná území ČR – Jeskyně České republiky - RNDr. Morávek
3.1.1.4. periodika
2
Zprávy VMO, Společenské vědy, č. 296, 2008, 181 stran, ISSN 1212-1134, odpovědná
redaktorka PhDr. Fifková
Zprávy VMO, Přírodní vědy, č. 293 – 295, 116 stran, ISSN 122-1134, odpovědná redaktorka
Mgr. Magda Bábková Hrochová
3.1.2. Publikace
3.1.2.1. Samostatné tituly
3.1.2.2. Studie
3.1.2.3. Odb. články
3.1.2.4. Populární člán.

35
3

3.1.2.5. Informační članky

16

3.1.2.6. Nálezové zprávy

3

3.1.2.7. Celkem

57

3.1.2.3. odborné články
35
Fifková, R.: Grafické předlohy vzniku vrcholně barokní zámecké zahrady ve Velkých
Losinách. Zprávy VMO, Společenské vědy, č. 296, 2008, s. 57-70.
dr. Drtílková :Vzpomínka na JUDr. Et PhDr. Zdeňka Šprince, Zprávy VMO, 2008, č. 295 –
Dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová: Osudové osmičky v našich novodobých dějinách, Zprávy
VMO, 2008, č. 295
dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová: Olomouc a Osudové osmičky v našich novodobých
dějinách, Věstník AMG ČR, 2008, č. 5, s. 19-21

Mgr. Himmler: K dochovaným věžním hodinovým strojům uničovské firmy Thöndel, Střední
Mortava 27/2008, s. 114-116
Mgr. Kunzfeldová: Bibliografie Václava Buriana – 2. část, Zprávy VMO 2008
Mgr. Kunzfeldová: Katalog Fond Olomuciána, webové stránky – 52 snímků sbírkových
předmětů ze dvou souborů-střelecké terče a olomoucké veduty (snímky a text)
Mgr. Loskotová: Sídliště z doby římské a historie archeologického bádání na Vidnavsku,
Zprávy VMO 2008
Mgr. Sofková: Panenky, Zprávy VMO 2008
Bábková Hrochová, M. (2008): Mykologická podsbírka Vlastivědného muzea v Olomouci.
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, s. 14-51. ISSN 1212-1134.
Bábková Hrochová, M. – Spáčilová, I. (2008): Muzejní vzdělávací program Kytky pod
zákonem a možnosti jeho využití při výuce environmentální výchovy a přírodopisu na základní
škole. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, s. 52-57. ISSN 1212-1134.
Kment P, Beránek J, Baňař P, Krist M, Roháčová M a Kuras T (2008) Faunistic records from
the Czech Republic: Heteroptera: Coreidae. Klapalekiana 44: 57-60.
Morávek, R. (2008): Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka.
– Zprávy VMO, 293-295: 90-97. ):
Novotný, P., Král, J., Zbirovský, J. (2008) Ověřovací práce v historických důlních dílech ve
Velkobystřickém rudním revíru. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, s.58-73.
ISSN 1212-1134.
Novotný, P., Pauliš, P., Král, J. (2008): Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká,
Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci,
293-295, s. 85-88. ISSN 1212-1134.
Novotný, P., Zimák, J. (in press): Rutil – Zlaté Hory; Bulletin Mineralogicko-petrologického
oddělení Národního muzea v Praze, 16, ISSN 1211-0329.
Zimák, J., Novotný, P. (in press): Apatit – Krákořice; Bulletin Mineralogicko-petrologického
oddělení Národního muzea v Praze, 16, ISSN 1211-0329.
Dolníček, Z. – Kropáč, K. – Lehotský, T. – Škoda, R. – Jačková, I. (2008): Nové petrografické,
mineralogické a paleontologické poznatky z lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský
kulm). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 91-112. Brno. ISSN: 1211-8796.
Dolníček, Z. – Zapletal, J. – Lehotský, T. – Zimák, J. (2008): Geologické exkurze po
Olomoucku. Skripta PřF UP v Olomouci, 49 str. Olomouc.
Lehotský, T. (2008): Revize goniatitové fauny moravického souvrství Nízkého Jeseníku
(spodní karbon, Český masiv). Moravskoslezské paleozoikum 2008, 11-12, Brno.
Lehotský, T. (2008): Nové paleontologické výzkumy lokality Stínava – víkendový domek,
předběžná zpráva. Moravskoslezské paleozoikum 2008, 10-11, Brno.
Lehotský, T. (2008): Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafie a paleoekologie
drahanského a jesenického kulmu. MS – doktorská disertační práce, PřF MU v Brně, 145 s.
Brno.
Adamík, P. & Král, M. 2008: Climate and resource-driven long-term changes in dormice
populations negatively affect hole-nesting songbirds. Journal of Zoology, London 275: 209215.
Adamík, P. & Král, M. 2008: Nest losses of cavity nesting birds caused by dormice (Gliridae,
Rodentia). Acta Theriologica 53: 185-192.
Hušek, J. & Adamík, P. 2008: Long-term trends in timing of breeding and brood size in the
red-backed shrike Lanius collurio in the Czech Republic, 1964-2004. Journal of Ornithology
149: 97-103.
Adamík, P. & Pietruszková, J. 2008. Advances in spring but variable autumnal trends in
timing of inland wader migration. Acta Ornithologica 43.

Adamík, P. 2008: Zimní nocování sýkory koňadry (Parus major) a brhlíka lesního (Sitta
europaea) v hnízdních budkách na Sovinecku, Nízký Jeseník. Zprávy VMO 293–295: 81–84.
Beran, V. & Adamík, P. 2008: Neobvyklé hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) na suchém,
vyvráceném smrku. Crex 28: 113-114.
Adamík, P. 2008: Čejka chocholatá. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 184–186.
Adamík, P. 2008: Jespák malý. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 187–188.
Adamík, P. 2008: Jespák obecný. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 189–191.
Adamík, P. 2008: Bekasina otavní. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 196–198.
Adamík, P. 2008: Vodouš bahenní. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 207–209.
Adamík, P. 2008: Pisík obecný. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 210–212.
Adamík, P. 2008: Sýkora modřinka. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 470–471.
Adamík, P. 2008: Sýkora koňadra. In: Cepák, J. et al. (eds): Atlas migrace ptáků České a
Slovenské republiky. Aventinum, Praha: 473–475.
3.1.2.4. populární články

3

Fifková, R.: Historické parky města Olomouce – Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady
(1820-1945). In: Památky v krajině a krajina jako památka. Sborník DED. Olomouc 2008, s. 516.
Novotný P., Zimák J. (2008): Mineralizace alpského typu v severovýchodní části Českého
masivu. Minerál 4/2008: 295-309.
Adamík, P. & Hošek, J. 2008: Poznáte sýkory? Ptačí svět 15: 3-5.
3.1.2.5. informační články

16

dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová: Osudové osmičky ve Vlastivědném muzeu, Radniční listy,
červen 2008, s. 27
Dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová: Osudové osmičky v našich novodobých dějinách, Kdy-kdeco, červen 2008., s. 25
dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová: Informační list k výstavě Osudové osmičky v našich
novodobých dějinách
Mgr. Himmler, dr. Fifková: Slavná obrana Olomouce v roce 1758, Zprávy VMO 296/2008
Fifková, R.- Hlavatý, I.: Makedonie – perla Severního Řecka. Kdy – kde – co v Olomouci, únor
2008, s. 30.
Fifková R.: Tsuba – záštita a klenot japonského meče. Kdy – kde – co v Olomouci, březen 2008,
s. 27.
Fifková, R. – Himmler, R.: Slavná obrana Olomouce v roce 1758. Kdy – kde – co v Olomouci,
květen 2008, s. 27-28.
Fifková, R. – Himmler, R.: Slavná obrana Olomouce v roce 1758. Zprávy VMO, 296/2008, s.
155-156.
Fifková, R.: Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje. Zprávy VMO,
296/2008, s. 160-162.

Fifková, R.: Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje. Kdy – kde – co
v Olomouci, listopad 2008, s. 30.
Fifková, R.: Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje. KROK, 4/2008, s.
50-51.
Fifková, R.: Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje. Kdy – kde – co
v Olomouci, prosinec 2008, s. 27.
Bábková Hrochová, M. (2008): Dolomity – hory a květy – výstava fotografií RNDr. Václava
Velíska. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, s. 100-101. ISSN 1212-1134.
Bábková Hrochová, M. – Spáčilová, I. (2008): Mezinárodní projekt Focus on Museums Možnosti spolupráce muzeí a škol. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, s. 105106. ISSN 1212-1134.
Bábková Hrochová, M. – Dubová, Z. – Dostalík, S. – Krátký, M. – Spáčilová, I. (2008):
Spolupráce Vlastivědného muzea v Olomouci s občanským sdružením Sagittaria při realizaci
muzejních výukových programů v roce 2008. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293295, s. 102-104. ISSN 1212-1134.
Morávek, R. (2008): Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a
občanského sdružení Natura Opava. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, s. 107108. ISSN 1212-1134.
3.1.2.6. nálezové zprávy

3

Bábková Hrochová, M. – Spáčilová, I. (2008): Mezinárodní projekt Focus on Museums Možnosti spolupráce muzeí a škol. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293-295, s. 105106. ISSN 1212-1134.
Bábková Hrochová, M. – Dubová, Z. – Dostalík, S. – Krátký, M. – Spáčilová, I. (2008):
Spolupráce Vlastivědného muzea v Olomouci s občanským sdružením Sagittaria při realizaci
muzejních výukových programů v roce 2008. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 293295, s. 102-104. ISSN 1212-1134.
Erlec, J. (2008): Bambus druhu Fargesia nitida v Arboretu Bílá Lhota. Zprávy Vlastivědného
muzea v Olomouci, 293-295, s. 98-99. ISSN 1212-1134.
Rozpracování:
Do publikace JESENÍKY připraveny kapitoly:
PhDr. Hošková, CSc.: Lidové výtvarné umění, Rukodělná výroba, Lidový oděv, Lidové zvyky
a obyčeje
dr. Drtílková: Příprava kapitoly Vznik a vývoj českého zemědělského školství na střední
Moravě do publikace Krajinou Hané
Mgr. Hanušková: Příprava kapitol o českých a moravských šlechtických rodech do publikace
Krajinou Hané
Mgr. Sofková: Biedermeier (rozpracováno, do Zpráv )
Mgr. Hlavatý: Hanácké „jízdy králů“ v olomouckém kraji v minulosti a současnosti
Mgr. Hlavatý: Paměti Tomáše Nedomy z Chudobína
Mgr. Hlavatý: Řečtí kněží v emigraci: iereus Ioannis Nikolau-Papadopulos
Mgr. Hlavatý: Pro Národopisnou revue: Řečtí kněží v emigraci a Kuchyně řecké menšiny jako
etnický znak
Mgr. Loskotová: Hrnčířská pec z doby římské z Neplachovic, sborník z konference (v tisku)
Bábková Hrochová, M. – Spáčilová, I. (2008): Vzdělávací programy v expozicích
Vlastivědného muzea v Olomouci : Postřehy z praxe a specifika přírodovědných programů. In:
Sborník příspěvků z V. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví –
Muzeum a vzdělávací systém v České republice. AMG. V tisku.

Krist M, Stříteský J (2008) Ovlivňuje výška dutiny její atraktivitu a bezpečnost pro sekundární
dutinové hnízdiče? Zprávy VMO: v tisku.
Stříteský J., Krist M. (2008) Výskyt samce lejska malého (Ficedula parva) v hnízdní době ve
smrkovém porostu přírodního parku Velký Kosíř. Crex: v tisku.
3.2. Výstavy krátkodobé
30 katalog

3.2.Výstavy krátkodobé

náklady

návštěv.

z toho

z toho
bezplatných

3.2.1. Autorské z výkumu

1

3.2.2. Autorská

5

3.2.3. Podíl na výstavě

5

3.2.4. Přejatá aktivně

1 878.287,07

3

6 020

3 556

6 481

6 481

148.228,18

2.238

537

11

6.579,-

9 580

9.091

3.2.6.Zapůjčená

3

4.214,-

3.2.7. Putovní vlastní

2

3.2.5. Přejatá

7 500 7.500

3.2.8. Putovní přejatá
3.2.9. Celkem všechny

30

3. 2. Výstavy krátkodobé
Název

1 1.073.887,25

31 819

celkem 30

Termín

3.2.1. Autorská z výzkumu

Místo

Katalog

Náklady Návštěv

Z toho bezplatných

1

Zkameněliny – archiv života 6.3. – 8.6. Muzeum Prostějovska 3.2.2 Autorská

5

Vánoční pohádka
1.1.-13.1. Severní sál VMO
Makedonie, perla sev. Řecka 8. 2. – 30. 3. Severní sál VMO Slavná obrana Olomouce 1758 1. 5. – 3. 8. Severní sál VMO Osudové osmičky
23. 5. – 31.8.
předsálí, chodba
Zelené perly
14. 11. – 31.12. Severní sál, chodba ano
3.2.3 Podíl na výstavě

449
304
2.132
2.280
855

47
34
1.451
1.547
477

5

Parky v historických jádrech vybraných měst
Svoboda v ohni zrozená
Letopočty končící osmičkou
Jak se učil přírodopis
Stromy parku Michalov
3.2.4 Přejatá aktivně

12.-15.3 - Výstaviště Flora Olomouc
Dům armády Olomouc
Muzeum Litovel
PdF UP Olomouc
Muzeum Komenského Přerov

5.000
158
730
220
373

5.000
158
730
220
373

3

Tsuba – záštita a klenot
japonského meče
15.2.-13.4.
Lesy Drahanské vrchoviny 28.8.-2.10.
Vánoční betlémy
9.12.-31.12.
3.2.5 Přejatá

26.949
121.006,70
180.581,50
235.452,90
314.296,97

11

předsálí
Severní sál
předsálí

-

56.775,18
57.935
33.518

400
544
1.294

35
441
61

27 165

Andělé a ti druzí
1.1. – 13. 1.
předsálí
Litovelské Pomoraví
1. 1.- 6 .1.
chodba přízemí
Klenoty Ol. kraje
1. 2. – 2. 3. chodba přízemí
Dolomity – hory a květy 14.5.-29.6. chodba přízemí
Výstava kaktusů a sukulentů 19.6.-22.6.
atrium
Kresba, malba, grafika
11.7.-28.9. chodba přízemí
Terarijní zvířata
6.10.-19.10.
klubovna
Lidé na Haiti
12.9.-2.11.
předsálí
Členská výstava Fotografické sekce VSMO
21.11.-31.12.
chodba 1. p. Vánoční papírové betlémy
do 13. 1.
chodba
Práce členů FS VSMO
6.1. – 30.3.
chodba přízemí
3.2. 6 Zapůjčená

6.579

449
224
165
1.509
550
1.939
3.500
746
400
449
349

-

-

47
224
57
1.351
550
1.939
3.500
627
400
47
349

3

60. let příchodu řeckých dětí do ČSR 16. 6. – 6. 7.
Jeseník
Vánoční stromky v proměnách času
r. 2008
Tišnov, Hodonín
Giselle – romantický balet
14.3.-14.4.
Moravské divadlo Olomouc

- 4.214

7.500

7.500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.7. Putovní vlastní

2

Olomoucké „antické“ kašny
Sága moravských Přemyslovců

Pécs, Maďarsko
Znojmo, Vyškov

Návštěvníci krátkodobých výstav celkem
z toho
Náklady na krátkodobé výstavy
3.2.1. autorská z výzkumu

31 819
27 165 zdarma
1. 043887,25 Kč

1

Mgr. Lehotský, PhD. - Zkameněliny archiv života / 6.3. – 8.6. 2008 / Muzeum Prostějovska –
Prostějov
3.2.2. autorská

5

PhDr. Renáta Fifková: Zelené perly/Historické zahrady a parky Olomouckého kraje,. 14. 11.
2008 – 11. 1. 2009
dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová - Osudové osmičky v našich novodobých dějinách, 23.5. –
31.8.
Mgr. Himmler - Slavná obrana Olomouce v roce 1758, 1. 5. – 3. 8.
Mgr. Hlavatý - Makedonie – perla severního Řecka , 8. 2. – 30. 3.
Mgr. Hrbáčková – Vánoční pohádka, 1.1. – 13. 1. (přechod z r. 2007)

3.2.3. podíl na výstavě

5

PhDr. Fifková - Parky v historických jádrech vybraných měst, v rámci veletrhu
RENOVA/STAVOTECH, ve spolupráci s NPÚ, ú. o. p. Olomouc; Výstaviště Flora Olomouc,
12.–15. 3. 2008, 5.000 návštěvníků
dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová - Svoboda v ohni zrozená, Dům armády Olomouc –
– dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová - Letopočty končící osmičkou, Muzeum Litovel
dr. Drtílková - Jak se učil přírodopis, PdF UP –
Mgr. Bábková Hrochová - Stromy parku Michalov, Muzeum Komenského v Přerově
3.2.4. přejatá aktivně
3
3.2.5.
Bc. Stecker – Tuba – záštita a klenot japonského meče, 15.2. – 13.4.
Mgr. Bábková Hrochová – Lesy Drahanské vrchoviny, 28.8. – 2.10.
P. Šubčík – Vánoční betlémy, 9.12. – 31.12.
3.2.5. převzatá

11

Mgr. Hrbáčková – Andělé a ti druzí, 1.1. – 13. 1.
PÚ VMO – Litovelské Pomoraví, 1.1. – 6. 1.
Mgr. Bábková Hrochová - Dolomity – hory a květy, 14.5. – 29.6.
Klenoty Olomouckého kraje, 1.2. – 2. 3.
P. Šubčík – Vánoční papírové betlémy, 1. 1. – 13. 1.
Kaktusy a sukulenty, 19.6. – 22. 6.
Kresba, malba, grafika, 11.7. – 28. 9.
Terarijní zvířata, 6.10. – 19.10.
Lidé na Haiti, 12.9. – 2. 11.
Práce členů FS VSMO, 6.1. – 30.3.
Členská výstava Fotografické sekce VSMO, 21. 11. 31. 12.
3.2.6.zapůjčená

2

Mgr. Hlavatý - 60. let příchodu řeckých dětí do Československa byla připravena ve
spolupráci s ŘO v Jeseníku (pí.Z.Jordanidu, S.Jaonidis a d.) a proběhla v Jeseníku ve dnech
16.6. až 6.7.08
Mgr. Lehotský – Gisele – romantický balet, 143. – 14. 4. / Moravské divadlo Olomouc
3.2.7. putovní vlastní

2

Mgr. Hrbáčková Vánoční stromky v proměnách času
HÚ VMO – Sága moravských Přemyslovců, Opava, Vyškov
Připrava výstav na další sezóny:
Příprava k výstavě Ve znamení kříže – dr. Bortlová, Mgr. Hrbáčková
Příprava výstavy novodobých panenek z dílny pí Šlesingrové – Mgr. Sofková
Příprava výstavy Školní pomůcky a potřeby – dr. Drtílková
Proměny vitošovského vápence – přípravné práce pro realizaci v r. 2009 – RNDr. Morávek
3.3 Expozice

3.3.1. Autorská
3.3.2. Podíl na expozici
3.3.3. Reinstalace expozice
3.3.4. Stávající expozice

14

19 609

6 077

3.3.5. Celkem

14

19 609

6 077

3.3.4 Stávající expozice

14

Pravěk Olomoucka
Od orloje k hodinám
Zoologie
Geologie a mineralogie
Ohrožené druhy rostlin
Doba ledová je doba ledová
Výběr z POŘ
Výběr z Hudebního fondu
Výběr z UP
Výběr Zbraně
Kalciopetersit – nový minerál….
Návštěvníci expozic v hlavní budově VMO
Arboretum Bílá Lhota
Vodní branka Uničov
Černá věž Drahanovice
Celkem expozice

Celkem návštěvníci výstav a expozic: 51.428

7.790
z toho 2.792 zdarma
9.769 z toho
1.235 zdarma
118
z toho
118 zdarma
1.932 z toho
1.932 zdarma
19.609 z toho 6.077 zdarma

z toho

33.242 zdarma

Odborní pracovníci HÚ VMO a PÚ VMO se v průběhu roku věnovali přípravným pracím
souvisejícím s plánovanou reinstalací přírodovědných expozic (Živá a Neživá příroda) a
ideovým námětům na nové expozice Historie a Národopisu. V této souvislosti byl zpracován
projekt na přípravu expozic pro získání finančních prostředků z EHP NORSKO. V letošním roce
projekt nebyl přijat, práce však pokračují dále.

3.4. Dílny a exkurze
3.4.1. Autorské z uzavřeného výzkumu.
3.4.2. Autorské

34

674

674

3.4.3. Podíl na cizí dílně

1

3.4.4. Převzaté s podílem kurátora

2

32

32

37

706

706

3.4.5. Převzaté
3.4.6. Celkem

3.4. dílny a exkurze celkem
3.4.2. autorské 34

37

Mgr. Bábková Hrochová – I. Spáčilová: Výchovně-vzdělávací programy pro školy v expozicích
VMO:
Chlupatý svět (expozice Zoologie; 16 programů; 306 účastníků)
Mamuti už jdou! (expozice Geologie a mineralogie a Zoologie; 10 programů; 177 účastníků)
Střepy aneb cesta za miskou (expozice Pravěk Olomoucka; 7 programů; 131 účastníků)
PhDr. Fifková, Mgr. Bábková Hrochová, I. Spáčilová, RNDr. Moráve, ing. Novotný::
Vlastivědný trojboj 2008, 9.6.2008, 60 žáků
3.4.3. podíl na cizí dílně 1
RNDr. Morávek - NATURA Opava – příprava a vedení exkurze s environmentálním
programem a výtvarným plenérem v Řecku (pozn.: exkurze do Řecka 30.5. - 13.6.08., vlastní
dovolená)
3.4.4. převzaté s podílem kurátora 2
Dvě exkurze studentů historie ve fotoarchivu /historický seminář vedený dr. Podolským – Mgr.
Kunzfeldová (32 účastníků)

3.5. Přednášky
3.5.1. Autorské z uzavřeného výzkumu.
3.5.2. Autorské

22

1991

1991

3.5.3. Celostátní projekt

1

66

66

3.5.4. Mezinárodní projekt

2

290

290

25

2281

2281

3.5.5. Přednesené v zahraničí
3.5.6. Celkem

3.5.

přednášky celkem 25 / 2281 posl.

3.5.2. autorská

22

z toho:

1991 posl.

Mgr. Himmler: Slavná obrana Olomouce v roce 1758 – přednáška pro Univerzitu třetího věku
UP Olomouc – 55 posl.
Mgr. Himmler: Slavná obrana Olomouce v roce 1758 – komentovaná prohlídka pro VSMO
Historická Olomouc – 43 posl.
Mgr. Himmler: Slavná obrana Olomouce v roce 1758 – komentované prohlídky v rámci Noci
muzeí – 800 posl.
Mgr. Himmler: Slavná obrana Olomouce v roce 1758 – komentované prohlídky pro ZŠ – 158
posl.
Dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová :Osudové osmičky – komentovaná prohlídka pro VSMO
Historická Olomouc – 25 posl.
Dr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová :Osudové osmičky – komentovaná prohlídka pro SŠ – 66
posl.
Dr. Fifková, R.: Historické parky města Olomouce – dnešní Smetanovy, Čechovy a Bezručovy
sady. Přednáška na semináři Parky v historických jádrech vybraných měst při příležitosti
veletrhu RENOVA. Hotel Flora, 13. 3. 2008, účast 20 posluchačů
Dr. Fifková, R.:Vlastivědné muzeum v Olomouci. Minulost a současnost významné kulturní
instituce Olomouckého kraje – pro U3V, 1. ročník, 16. 4. 2008, učebna FF UP, účast 60
posluchačů

Dr. Fifková, R.:Vlastivědné muzeum v Olomouci. Minulost a současnost významné kulturní
instituce Olomouckého kraje – pro U3V, 1. ročník, 23. 4. 2008, učebna FF UP, účast 60
posluchačů
Dr.Fifková, R.: Vrcholně barokní zahrada zámku ve Velkých Losinách. Pro žáky ZUŠ M.
Stibora v Olomouci, klubovna VMO, 23. 4. 2008, účast 30 posluchačů.
Dr. Fifková, R.: Vrcholně barokní zámecká zahrada ve Velkých Losinách. Pro účastníky
semináře Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje, klubovna VMO, 18. 11.
2008, účast 52 posluchačů.
Dr. Fifková, R.: Zámecký park v Loučné nad Desnou. Pro účastníky semináře Zelené perly /
Historické zahrady a parky Olomouckého kraje, klubovna VMO, 18. 11. 2008, účast 52
posluchačů.
Dr. Fifková, R.: Historické zahrady a parky – kulturní dějiny, pro U3V, 2. ročník, 1. 12. 2008,
klubovna VMO, účast 55 posluchačů
Dr. Fifková, R.: Historické zahrady a parky – kulturní dějiny pro U3V, 3. ročník, 8. 12. 2008,
klubovna VMO, účast 44 posluchačů
Dr. Fifková, R.: Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje – pro U3V, 2.
ročník, 15. 12. 2008, klubovna VMO, účast 55 posluchačů
Dr. Fifková, R.: Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje – pro U3V, 3.
ročník, 22. 12. 2008, klubovna VMO, účast 44 posluchačů
Mgr. Bábková Hrochová: Keltský stromový kalendář (Muzeum Komenského Přerov,
doprovodný program k výstavě Stromy parku Michalov; 21.10. 2008 / 25 posluchačů)
- Historie a současnost Arboreta Bílá Lhota (seminář Zelené perly, VMO; 18.11. 2008 / 60
posluchačů)
- Tance Starého světa (Univerzita třetího věku, VMO; 20.10. a 29.10. 2008 / 120 posluchačů)
- Tance Nového světa (Univerzita třetího věku, VMO; 3.11. a 10.11. 2008 / 120 posluchačů)
Mgr. Krist, PhD.: Záleží vždy na velikosti? Velikost vajec a kvalita mláďat u lejska
bělokrkého. 6.11.2008, Seminář katedry zoologie PřF MU, Brno, cca 30 lidí.
Ing. Novotný: Tvorba a ochrana geologických muzejních sbírek, VMO, 12.11.2008, 17
studentů Pedagogické fakulty UP Olomouc
3.5.3. přednesena za celostátní účasti

1

Mgr. Lehotský, PhD.: Od trilobita k jeskynnímu medvědovi / 12. 7. 2008 / Muzeum
Prostějovska v Prostějově
3.5.4. přednesena za mezinárodní účasti

2

290 posl.

Mgr. Bábková Hrochová, PhD. – I. Spáčilová: Vzdělávací programy v expozicích
Vlastivědného muzea v Olomouci – specifika přírodovědných programů – vyžádaný
příspěvek na V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví – Muzeum a
vzdělávací systém v České republice; Brno (spolu s Ivou Spáčilovou); 12.11. 2008 - 90 posl.
Mgr. Krist, PhD.: Ovlivňuje velikost vejce a frekvence krmení prospívání mláďat lejska
bělokrkého? 15.2.2008, Zoologické dny, České Budějovice cca 200 lidí

3.6. Kulturně výchovná činnost
3.6. Kulturně výchovná činnost

3.6.1. Kult. projekty obecně
3.6.2. Koncerty
3.6.3. Přednášky

22

1307

1307

3.6.4. Exkurze

6

233

233

3.6.5. Jiné

4

2410

2410

32

3950

3950

3.6.6 Celkem

3.6.1. kulturní podniky obecně
3.6.3. přednášky

22

1307 posl.

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 2007/2008 11
1.Prof. PhDr. Milan Togner (Katedra dějin umění FF UP):
Barokní malíři v Olomouci II. – 18. století
18. 2. 2008
2.Ludmila Jechová:
Legendy a pověsti města Vídně
25. 2. 2008
3.Bohumil Vurm – Zuzana Foffová (Společnost Praga Mystica):
Symboly tarotu v umění, obrazy Hieronyma Bosche
3. 3. 2008
4. Mgr. Květa Fridrichová a studenti Katedry hudební výchovy PdF UP :
Hudba olomouckých skladatelů s ukázkou hanácké opery 18. století 10. 3. 2008
5. PhDr. Miloslava Hošková, CSc. (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Lidová kultura na Hané
17. 3. 2008
6. Mgr. Libor Gottfried (Národní archiv Praha):
Karel IV. a korunovační klenoty
31. 3. 2008
7. Prof PhDr. Miloslav Pojsl (CMTF UP):
Svatí a jejich atributy I.
7. 4. 2008
8.Prof PhDr. Miloslav Pojsl (CMTF UP):
Svatí a jejich atributy II.
14. 4. 2008
9. Mgr. Jiří Glonek (Vědecká knihovna v Olomouci)
Rukopisy a staré tisky z fondů Vědecké knihovny v Olomouci 21. 4. 2008
10. Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. (Národní památkový ústav, ú. o. p. Kroměříž)
Podzámecká a Květná zahrada v Kroměříži
28. 4. 2008
11. Mgr. Radim Himmler (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Slavná obrana Olomouce v roce 1758
5. 5. 2008
Zimní semestr akademického roku 2008/2009 11
1. PhDr. Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc):
Olomoucké domy a paláce ve světle stavebně historických průzkumů 22. 9.2008
2. Mgr. Lenka Vaňková (Národní památkový ústav, ú. o. p. Olomouc):
Renesanční móda
29. 9.2008
3. Mgr. Magda Bábková Hrochová (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Tance starého světa
29. 10. 2008
4. Mgr. Magda Bábková Hrochová (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Tance nového světa I.
3. 11. 2008
5. Mgr. Magda Bábková Hrochová (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Tance nového světa II.
10. 11. 2008

6. Mgr. Tomáš Lehotský (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Romantický balet I.
19. 11. 2008
7. Mgr. Tomáš Lehotský (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Romantický balet II.
24. 11. 2008
8. PhDr. Renáta Fifková (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Historické zahrady a parky – kulturní dějiny I.
1. 12. 2008
9. PhDr. Renáta Fifková (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Historické zahrady a parky – kulturní dějiny II.
8. 12. 2008
10. PhDr. Renáta Fifková (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje I. 15. 12. 2008
11. PhDr. Renáta Fifková (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje II. 22. 12. 2008
Celkem se výuky U3V (22 přednášek a 1 celodenní exkurze) v roce 2008 zúčastnilo 1.307
posluchačů – seniorů zdarma.
3.6.4. exkurze

6

233 účast.

PhDr. Renáta Fifková (VMO) – Ing. Lenka Křesadlová, Ph. D. (NPÚ, ú.o.p. Kroměříž): Zámek
a zahrady v Kroměříži, celodenní exkurze 13. 5. 2008, účast 53 studentů – seniorů, zdarma
PhDr. Renáta Fifková: Historické parky města Olomouce – Smetanovy, Čechovy a Bezručovy
sady (1820-1945), 12. – 13. 9. 2008 při příležitosti Dnů evropského dědictví na téma Památky
v krajině a krajina jako památka, ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc. Celkem 5
exkurzí, 180 účastníků, všichni zdarma
2.6.5. ostatní
PhDr. Fifková:
- Dramaturgie vernisáží a kulturních akcí VMO
-příprava vernisáží k výstavám: Slavná obrana Olomouce v r. 1758, Osudové osmičky v našich
novodobých dějinách, Zelené perly /Historické zahrady a parky Olomouckého kraje
- koncepce, organizace Muzejní noci 2008 – Slavná obrana Olomouce v r. 1758, 1.250
návštěvníků zdarma, PhDr. Fifková
- Vlastivědný trojboj – příprava, koncepce, organizace 4. ročníku soutěže pro 2. stupeň ZŠ
(zasílání soutěžních otázek, vyhodnocování, příprava finále ve VMO – zajištění prostor,
didaktické techniky, příprava soutěžních otázek, sestavení odborné poroty, zajištění cen pro
vítěze, moderování soutěže). Finále soutěže 9. 6. 2008 ve VMO, účast čtyřčlenných družstev ZŠ
Stupkova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Holice
Celkem se finále zúčastnilo 60 žáků 2. stupně olomouckých ZŠ. – PhDr. Fifková
- Spolupráce se ZUŠ Žerotín – vystoupení jejích učitelů na kulturních akcích VMO (Slavná
obrana Olomouce v r. 1758, Osudové osmičky v našich novodobých dějinách, Muzejní noc,
Zelené perly)
Dny otevřených dveří – prohlídka nově zrekonstruovaných depozitářů. 18. 9. a 10. 12. 2008 –
návštěvnost 1100 osob

Odbor Výstavy a propagace zajišťuje veškeré práce na zabezpečení:
- plánovaných výstav v daném období a to od architektonického a výtvarného návrhu až po
realizaci

- tvorbu tiskovin s výstavami spojenými a k doprovodným programům k jednotlivým akcím
- tvorba měsíčních programů pro tisk a plakátový výlep
- u výstav převzatých práce nutné k zabezpečení úrovně výstavy, případné doplnění vlastními
exponáty a zajištění reklamních tiskovin
- práce spojené s provozem a činností ústavů a průběžné programové činnosti
- zajišťování fotografických podle požadavků ústavů a externích zakázek.
- údržba expozic.
Práce odboru VaV na výstavách za rok 2008:
Do 6. 1. 2008
LITOVELSKÉ POMORAVÍ - PROMĚNY ŘEKY
Od 6.1 2008
VÝSTAVA PRACÍ ČLENŮ FOTOGRAFICKÉ SEKCE VSMO
Do 13. 1. 2008
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Do 13. 1. 2008
ANDĚLÉ A TI DRUZÍ
Do 13. 1. 2008
VÝSTAVA BETLÉMŮ
Od 1.2. do 2. 3. 2008
KLENOTY OLOMOUCKÉHO KRAJE
-ohrožené druhy rostlin nejen střední Moravy
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
plakát + pozvánka
Od 8. 2. do 30. 3. 2008
MAKEDONIE – PERLA SEVERNÍHO ŘECKA
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
výroba kulis
plakát + pozvánka
Od 15. 2. do 13. 4. 2008
TSUBA – ZÁŠTITA A KLENOT JAPONSKÉHO MEČE
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace, výroba paspart
tiskoviny + pozvánka
březen 2008
UMĚLECKO PRŮMYSLOVÝ FOND
malá stálá expozice, chodba
výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, nátěry
instalace
Od 1. 5. do 3. 8. 2008
SLAVNÁ OBRANA OLOMOUCE V ROCE 1758
architektonický a výtvarný návrh
výroba kulis
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny + pozvánka

Od 14. 5. do 29. 6. 2008
DOLOMITY – HORY A KVĚTY
architektonický a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků, instalace
tiskoviny + pozvánka
Od 23. 5. do 31. 8. 2008
OSUDOVÉ OSMIČKY V NAŠICH NOVODOBÝCH DĚJINÁCH
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
grafické práce
instalace
tiskoviny +pozvánka
30. 5. 2008
MUZEJNÍ NOC NA TÉMA – SLAVNÁ OBRANA OLOMOUCE
tiskoviny
fotografické práce
červen 2007
HISTORICKÉ KOČÁRY
V původním stavu a po zrestaurování, aneb ukázky zapomenutých řemesel z výroby kočárů
výtvarný návrh tiskovin
tisk katalogu a plakátů
Od 19. 6. do 22. 6. 2008
VÝSTAVA KAKTUSŮ
výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
Od 11. 6. do 28. 9. 2008
KRESBA, MALBA,GRAFIKA
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
Od 28. 8. do 12. 10. 2008
LESY DRAHANSKÉ VRCHOVINY
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
grafické práce
instalace
Od 12. 9. do 2. 11. 2008
LIDÉ NA HAITI
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
grafické práce
instalace
Od 10. do 19. 10. 2008
TERARIJNÍ ZVÍŘATA
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
Od 14. 11. 2008 do 11. 1. 2009

ZELENÉ PERLY
HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY OLOMOUCKÉHO KRAJE
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
Od 21. 11. 2008 do 1. 2. 2009
ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFICKÉ SEKCE VSMO
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
Od 11. 12. 2008 do 25. 1. 2009
VÝSTAVA BETLÉMŮ
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
grafické práce
instalace
tiskoviny +pozvánka

3.7. Internet

vstupů

3.7.1. Vlastní stránky
3.7.2. Odkazů na jiných stránkách

Počet
39 238 nevyplňuj

nevyplňuj

3.7.1 vlastní stránky: www.vmo.cz
Počet vstupů od 1. 4. do 31. 12. 2008
30. 242
Interval aktualizace www stránek je čtrnáctidenní, provádí PhDr. Fifková
Příprava textových a obrazových podkladů pro nové www.vmo.cz; spolupráce s firmou Virtualis
na struktuře a grafickém designu stránek. Spuštěny byly 1. 4. 2008. - PhDr. Fifková
Mgr. Bábková Hrochová – I. Spáčilová:
správa www stránek Arboreta Bílá Lhota www.volny.cz/arboretum – 22063 vstupů (z toho 8323
vstupů v průběhu roku 2008)
tvorba a správa www stránek VMO dětem http://vmodetem.sweb.cz – 673 vstupů (spuštěny v
únoru 2008)
celkem na uvedené www stránky

39 238 vstupů

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
vmsumperk.sweb.cz
Expozice času Šternberk http://time.sternberk.cz
- odkaz na webové stránky VMO dětem umístěn na webových stránkách občanského sdružení
Sagitaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy (http://www.sagittaria.ecn.cz/) a
Botanické zahrady a Výstaviště Flora Olomouc (sekce výukové programy:
http://www.pampeliska.eu/index.php?p=vyukove_programy_pracovni_listy&site=olomouc)

4. ostatní činnost
4. Ostatní činnost

Počet

4.1. Posudky
4.2. Osvědčení k vývozu
4.3. Členství v komisích

jen WORD

4.4. Studium

jen WORD

4.5. Výuka

jen WORD

4.6. Badatelských návštěv

101

4.7. Služby dle zák. 122 - bezplatné

237

4.8. Služby dle zák. 122 placené

10

4.9. Zájmová sdružení u organizace

jen WORD

4.10. Kontaktů s medii

jen WORD

4.11. Služby veřejnosti

jen WORD

4.1.posudky
4.3. členství v komisích: její název, jméno člena
Senát AMG – PhDr. Hošková, CSc.
Středomoravská archeologická komise – Mgr. Losktová
Komise muzejních knihovníků při AMG – Mgr. Habustová
Etnografická komise při AMG – Mgr. Hrbáčková, Phdr. Hošková, CSc.
Archeologická seke VSMO – Mgr. Loskotová
Společnost přátel starožitných hodin – Mgr. Himmler
Národní rada pro tradiční lidovou kulturu – PhDr. Hošková, CSc.
Redakční rada Severní Moravy, Šumperk – PhDr. Hošková, CSc.
Vědecká rada Muzea Novojičínska – PhDr. Hošková, CSc.
AMG-sekce regionální historie – Mgr. Sovková, Mgr. Himmler
Botanická komise AMG - Mgr. Bábková Hrochová Magda
komise geologů AMG – RNDr. Morávek, ing. Novotný, Mgr. Lehotský, PhD.
Agentura Natura Opava – komise pro výzkumný program v Agio Apostoli v Řecku – RNDr.
Morávek
redakční rada časopisu Minerál – ing. Novotný
redakční rada časopisu Přírodovědné studie muzea Prostějovska - Mgr. Lehotský Tomáš, PhD
Česká geologická společnost - Mgr. Lehotský Tomáš, PhD
člen krajského poradního sboru pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu při KÚ
Olomouckého kraje - Mgr. Lehotský Tomáš, PhD
Paläontologische gesselschaft - Mgr. Lehotský Tomáš, PhD
komise zoologů AMG - Mgr. Adamík Peter, PhD.
člen redakční řady odborného časopisu Sylvia, Česká společnost ornitologická, Praha. Mgr.
Adamík Peter, PhD.

člen redakční řady Zpráv Moravského ornitologického spolku (Zprávy MOS), Muzeum
Komenského Přerov, ORNIS Mgr. Adamík Peter, PhD.
Česká pedagogická společnost, o. s. – pobočka Olomouc Iva Spáčilová:
Přátelé angažovaného učení, o. s. Iva Spáčilová:
Čestný člen Mineralogického klubu v České Třebové – ing. Novotný
4.4. studium
Mgr. Krist, PhD. - v únoru 2008 úspěšné ukončení doktorského studia zoologie na PřF
Univerzity Palackého v Olomouci; získání tzv. „velkého“ doktorátu, PhD.
Mgr. Lehotský, PhD. - v listopadu 2008 úspěšné ukončení doktorského studia paleontologie na
PřF Masarykovy Univerzity v Brně; získání tzv. „velkého“ doktorátu, PhD.
Mgr. Bábková Hrochová, I. Spáčilová - Dvousemestrální kurz "Kompetence animátora v
mediaci umění v rámci projektu Umění: prostor pro život a hru" - Filosofická fakulta UP,
Muzeum umění Olomouc, finanční podpora ESF (projekt určený studentům, pedagogům a
pracovníkům v oblasti kultury) / Kurz byl zakončen vlastním animačním projektem, získán
Certifikát UP
RNDr. Morávek - CITEM Moravské zemské muzeum Brno – školení o DEMUSu
O. Ruček – nástavbové studium s maturitou – umělecké kovářství, Olomouc
4.5. výuka – kde, kdo
Univerzita Palackého v Olomouci, PřF – přednášky: paleontologie I, paleontologie II, didaktika
geologie, vývoj přírody ČR
2 diplomanti PřF UP Olomouc – Mgr. Lehotský, PhD.
2 diplomanti PřF UP Olomouc – Mgr. Krist, PhD.
FF UP Olomouc, základy etnografie (katedra historie) – PhDr. Hošková, CSc.
4.6. počet badatelských návštěv
HÚ VMO
- Umělecký průmysl
4
- Kartografie
2
- Školství
1
- Novodobé dějiny
1
- Numismatika
- Archeologie
40
- Lapidárium
4
počet badatelských návštěv:PÚ VMO

101
52 z toho

49

4.7. služby dle zák. 122 – bezplatné
- Metodické konzultace s kronikáři obcí Dlouhá Loučka a Újezd
- Určování přírodnin, konzultace, dokumentace (všechna pracoviště):

140
97

4.8. služby dle zák. 122 – placené
Fotoslužby, reprodukční právo
4.9. zájmová sdružení u muzea
Spolupráce s VSMO - pravidelné zveřejňování informací o dění ve VSMO v tiskovinách
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 kraj, Olomoucký
kraj, Věstník AMG, Český rozhlas Olomouc, TV Morava, ZZIP, televizní studio, Radniční listy
a s ČTK
vydávání a rozesílání tiskových zpráv k výstavám, přednáškám a kulturním akcím ve VMO
médiím (tisk, rádia, televizní stanice) – PhDr. Fifková
uspořádání tiskových konferencí k výstavám Slavná obrana Olomouce v r. 1758 (29. 4. 2008),
Osudové osmičky v našich novodobých dějinách (21. 5. 2008.), Zelené perly/Historické zahrady
a parky Olomouckého kraje (13. 11. 2008) - PhDr. Fifková
Toulky krajem, pořad Českého rozhlasu Olomouc, 4. díly – PhDr. Fifková: 14. 9. 2008
zámecká zahrada Velké Losiny; 5. 10. 2008 zámecký park Loučná nad Desnou, mauzoleum
Sobotín; 9. 11. 2008 zámecký park Žádlovice, romantická krajina Nových Zámků, Arboretum
Bílá Lhota; 28. 12. 2008 zámecké parky Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem
při propagaci výstavy Osudové osmičky – dr. Drtílková
- rozhovor pro Český rozhlas Olomouc o historii kostela a kláštera sv. Kláry – Mgr.
Himmler
podklady pro Olomoucký deník na téma plánované expozice VMO – Mgr. Himmler
rozhovor pro Českou televizi na téma olom. orloje – Mgr. Himmler
tisková konference před zahájením výstavy Slavná obrana Olomouce – Mgr. Himmler
rozhovory pro TV Nova, Český rozhlas Olomouc, MF Dnes a Olomoucký deník při vernisáži
výstavy – Mgr. Himmler
podklady pro Olomoucký deník na téma historie olomouckých bran a hradeb – Mgr. Himmler
podklady pro TV R1 Morava na téma historie Olom. orloje – Mgr. Himmler
a na www VMO
zoologické pracoviště:
Český rozhlas Olomouc: 6 příspěvků o jarních příletech ptáků z toho 1 příspěvek na stanici
Český rozhlas 2, stanice Vltava
4.10. Spolupráce s institucemi
mineralogické pracoviště: Georg-August Universität Göttingen, Německo – geologické
materiály o Zlatých Horách pro Prof. Dr. Arno Mücke
geologické pracoviště:
detašované pracoviště akademie vied v Banské Bystrici
Agentura ochrany a přírody krajiny ČR, středisko Olomouc
Správy jeskyní ČR (v Olomouckém kraji a v Moravském krasu)
NATURA Opava - příprava přírodovědných programů v Řecku
Pozemkový úřad Olomouc: spolupráce při řešení terénních úprav v rámci jeho působnosti,
využívání databanky úřadu
paleontologické pracoviště:
Muzeum Prostějovska v Prostějově a Národní muzeum v Praze – výzkum miocénních sedimentů
v okolí Přemyslovic: 2 vrty s terciérní faunou
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně – určování sbírky spodnokarbonských goniatitů
Muzeum Vysočiny v Jihlavě – kompletní revize paleontologické sbírky
spolupráce s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě
4.11. služby veřejnosti
Komentované prohlídky v expozicích a výstavách
Muzejní noc – komentované prohlídky a kulturní akce pro veřejnost
Dny evropského dědictví (12.9.2008):

4.12. stavebně výrobní činnost
Na všech objektech VMO (hlavní budova, Arboretum Bílá Lhota , Chudobín) byly peůběžně
prováděny údržbářské práce. Větší opravy se prováděly na základě vzniklých situací a dle
požadavků jednotlivých ústavů VMO
2. 10. 2008 proběhla kolaudace budovy Denisova 30 a 6. 10. 2008 se uskutečnilo její slavnostní
otevření za účasti ministra kultury V. Jehličky a hejtmana OK J. Kosatíka.
4.
účelové komise VMO
Vědecká muzejní rada VMO – v letošním roce se nesešla. Prof. PhDr. J. Schulz, CSc. –
předseda, PhDr. M. Hošková, CSc., Mgr. X. Sofková, ing. P. Novotný, PhDr. M. Tichák, PhDr.
B. Kaňák, PhDr. S. Dvořáčková, prof. RNDr. J. Zapletal, CSc.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost – PhDr. Čermák, CSc. – předseda, Mgr. X. Sofková
– tajemnice, členové: Mgr. Himmler, Mgr. Bábková Hrochová, ing. Novotný, PhDr. P. Pospěch
Redakční rada Zpráv VMO
V souvislosti se záměrem prezentovat Zprávy VMO na pozitivním seznamu recenzovaných
neimpaktovaných časopisů sestavovaném RVV ČR příprava pokynů pro autory příspěvků Zpráv
VMO, sestavení redakční rady a tvorba pravidel recenzního řízení (PhDr. Fifková ve spolupráci
s Mgr. Bábkovou Hrochovou). Jednání redakční rady proběhla 3. 6. a 3. 9. 2008.
Složení redakční rady přírodovědné řady Zpráv VMO:
Interní členové:
Mgr. Magda Bábková Hrochová (odpovědná redaktorka), Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D., Ing.
Pavel Novotný
Externí členové:
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. (PřF UP, katedra zoologie a antropologie), Doc. RNDr. Aloisie
Poulíčková, CSc., (PřF UP, katedra botaniky), Ing. Zdenka Prymusová (Ostravské muzeum,
botanické oddělení), Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (PřF UP, katedra geologie)
Složení redakční rady společenskovědní řady Zpráv VMO:
Interní členové:
PhDr. Renáta Fifková (odpovědná redaktorka), PhDr. Miloslava Hošková, CSc. (šéfredaktorka),
Mgr. Radim Himmler
Externí členové:
Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (FF UP Olomouc), PhDr. Eva Večerková, CSc. (EÚ MZM Brno),
PhDr. Stanislava Kovářová (Zemský archiv Opava), prof. PhDr. Milan Togner (FF UP
Olomouc)

Práce vykonané v Arboretu Bílá Lhota v roce 2008
nátěr laviček v parku
dokončení opravy podlahy v bývalé kanceláři
likvidace dřeva a větví po kácení
oprava stropního podhledu a jeho zateplení v pracovně arboreta
pletení rohoží
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
osekání okrajů cest a jejich štěrkování
realizace prodejních stolů u haly
výsadba nového trvalkového záhonu
výsadby a doplňování keřů a stromů
oprava zahradnické techniky
výsevy a přepichování, dopěstování a prodej letniček

založení pařeniště
hrabání, sběr a odvoz listí
úklid větví – štěpkování
umístění mobilní zeleně v parku
sušení rostlin především pro výstavu „Zelené perly“
hnojení trávníků
přípravné práce pro vytvoření umělého jezírka v části Alpinum
bourání torza zdi u Jízdárny
sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům)
pořez dřeva na topení
sečení a odvoz trávy – celoročně
nátěr reklamního nápisu
odstranění starého plotu a nové oplocení mezi farou a arboretem
rozvod vody ze studny od kapradí, čerpadlo
nátěr oken u zahradnického domku
zakopání a připojení elektrického kabelu na jízdárnu
činnosti spojené se svatebními obřady v ABL
zálivka, pletí, hnojení a jiná péče o letničky, trvalky a mobilní zeleň
péče o záhony a skalky v parku (výsadby, okopávka, zálivka)
výroba vánočních dekorací
orba, rytí, zazimování
V průběhu roku vzniklo podezření na výskyt kůrovce Arboretu v Bílé Lhotě; jak vyplynulo
z následných pozorování, rozšíření kůrovce nedosahuje kalamitního stavu a jeho stav je
redukován pomocí lapačů. V současnosti je řešena otázka do jaké míry je pro stromový porost
v parku destruktivní přítomnost dřevokazných hub, které byly místy zjištěny v některých částech
arboreta. Případná opatření vyplynou z výsledků probíhajícího pozorování. K pozitivům náleží i
pokračující rekonstrukce provozních budov arboreta – v roce 2008 se jednalo o zateplení
stropního podhledu v pracovně arboreta.
Provozní odbor
Údržba:
Pracovníci provozu zajišťovali 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. Od října zajišťoval topení i na budově Denisově 30.
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.
Zásobování:
Zabezpečení nákupů se provádělo průběžně na základě odsouhlasení ekonomky VMO a dle
požadavků jednotlivých ústavů.
Pronájmy sálů:
Provozní úsek zajišťoval komerční pronájem klubovny a předsálí včetně vystavování smluv.
Úpravy klubovny včetně instalace promítací techniky se prováděly na základě jednotlivých
požadavků nájemců. V roce 2008 se klubovna pronajímala: 47 x přednášky, 46 x výuka,
38 x besedy a setkání, 7 x semináře, 8 x schůze.
Provoz zajišťoval dozor při „Dnech otevřených dveří“ na Denisově 30, které se konaly ve dnech
18. 10. 2008 a 22. 11. 2008.
Provozní úsek spolupracoval s VSMO při pořádání přednášek, koncertů a seminářů a to od
technického vybavení, instalace promítací techniky v sále až po soustředění podkladů a

informací k jednotlivým přednáškám pro předání k propagaci. Dále zajišťoval komisní prodej na
vrátnici VMO včetně vystavování smluv. Rozděloval služby denním a nočním vrátným.
V průběhu roku bylo pořádáno 20 výstav k nimž úsek provedl instalaci a demontáže výstav
konaných ve VMO včetně dovozu a odvozu exponátů..
Dále kompletně zajistil přípravu občerstvení pro 2 tiskové konference a 7 vernisáží včetně
obsluhy. Úsek se také podílel na zajištění chodu „ Muzejní noci“. Prováděl rozpisy služeb
zaměstnanců zajišťujících dozor na výstavách, stálých expozicí a odpovídal za jejich práci.
Byty:
Prováděly se výpočty a předpisy nájemného v podnikových bytech a ubytovacím zařízení včetně
údržby a běžných oprav. Opravy a údržba se prováděly průběžně podle požadavků
a potřeby. Na Vodární ulici z důvodu zatékání do garáže pana Utíkala, byla na terase bytu pana
Aloise Vincibra položená nová izolace a nový betonový povrch. V průjezdu domu se otloukla
omítka vlhkých zdí a nechaly se vysušit. Po vyschnutí byla natažena nová omítka a celý průjezd
byl vymalován.
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.

základní charakteristika roku
Plnění plánu činnosti VMO v roce 2008:
- podstatné úkoly VMO (odborné a prezentace), stanovené na rok 2008, byly odbornými
pracovníky i dokumentátorkami splněny. Jak je patrné z předloženého hodnocení, některé práce
překročily plánovaný rozsah, který byl stanoven v souladu s možnostmi materiálně-technického
a personálního zabezpečení. Jedná se především o rozsah dokumentace přírodních poměrů
v jednotlivých přírodovědných oborech a vědecko-výzkumnou činnost (vlastní a podíl na
projektech jiných právnických osob). Úspěšně pokračovala prezentační činnost pro školy i
širokou veřejnost formou programů, výkladů v expozicích a komentovaných prohlídek.
Významnou složkou prezentace VMO je rovněž činnost odborných pracovníků v různých
komisích mimo vlastní pracoviště (viz bod 4.3. tohoto vyhodnocení).
Nesplněny zůstaly některé práce stavebně-technického charakteru, především v geologických
depozitářích č. 11 až 14.
výrazná pozitiva –
dokončení opravy budovy depozitářů Denisova.
V r. 2008 bylo vydáno dvojčíslo 293-295 Zpráv VMO – přírodovědná řada, v němž převažují
články odborných pracovišť Přírodovědného ústavu VMO (včetně Arboreta v Bílé Lhotě) a
Zpráv VMO – společenskovědní řada č. 296. Obsahově byly příspěvky rozděleny na kategorie:
- recenzované práce
- původní články
- muzeálie,
čímž byly splněny podmínky pro zařazení Zpráv VMO do oficiálního Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Kromě prezentace vlastní vědecko-výzkumné
činnosti Zprávy č. 293-295 obsahují články informující o činnosti související s vytvářením a
realizací muzejních výukových programů.
Vydáním tohoto posledního dvoučísla Zpráv VMO – řada přírodovědná došlo po třech letech
konečně k vyrovnání skluzu, který činil 3 čísla. Následující vydání již budou dodržovat
stanovenou číselnou řadu.
Pracoviště zoologie pokračuje v řešení projektu podporovaného Grantovou agenturou ČR,
zaměřeného 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 na konferenci ve Velké Británii (Shipham,
Somerset).
Pracoviště entomologie realizuje vědecko-výzkumné práce v rámci grantu – Rodičovské a
genetické efekty u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), který je dotován Grantovou agenturou
ČR finančním příspěvkem ve výši 593 000,- Kč. Výsledky grantu byly prezentovány na
kongresu v USA (Ithaca).
Oblibu muzejních výukových programů dokládá zájem veřejnosti – přestože se na realizaci
programů podílely kromě Mgr. M. Bábkové Hrochové a I. Spáčilové také externí
spolupracovnice, počet zájemců o programy byl podstatně vyšší než kapacita stávajícího týmu
lektorek. V závěru roku 2008 bylo rozhodnuto, že k 1.1.2009 bude vytvořeno edukační
pracoviště, které bude moci lépe reagovat na požadavky veřejnosti na muzejní výukové
programy. Vysokou profesionální úroveň poskytovaných programů potvrzuje zájem různých
institucí o konzultace na téma muzejní pedagogiky a způsoby zpřístupňování přírodovědných
muzejních expozic školám.
RNDr. Rostislav Morávek (pracoviště geologie) se podílí v rámci spolupráce s občanským
sdružením NATURA Opava v Řecku 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“.
výrazná negativa
Revitalizace rybníka v Arboretu v Bílé Lhotě v roce 2008 stagnovala, z důvodu přednostního
přidělení finančních prostředků na dokončení rekonstrukce depozitářů Denisova 30. Zahájení
revitalizace rybníka bylo přesunuto na rok 2009.
Jako výrazný nedostatek se projevuje dlouhotrvající nepřístupnost sbírkových fondů
spravovaných HÚ VMO, který brzdí odbornou správu sbírek, značně omezuje odbornou i
výstavní činnost celého VMO.
Jako negativní se jeví stav geologických depozitářů, pro jejichž zastavěnost lze jen
s obtížemi provádět nutné práce stavebně-technického charakteru.

