VÝROČNÍ

ZPRÁVA

VLASTIVĚDNÉHO MUZEA
V OLOMOUCI
za rok 2009

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc,
je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea: www.vmo.cz,
e-mail: vmo@vmo.cz.
Výroční zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných
ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých
odborných pracovníků. Ve zprávě bylo přihlédnuto k výsledkům práce provozního úseku,
prezentačního odboru VMO, Arboreta v Bílé Lhotě a zámeckého areálu v Čechách pod
Kosířem.

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2009 byl pro celé Vlastivědné muzeum v Olomouci i pro jeho pracovníky rokem
plných změn a činností, které bylo nutno zabezpečit pro zdárný průběh plánovaných
akcí. V průběhu měsíce ledna proběhl třetí Den otevřených dveří v nově
rekonstruovaných depozitářích na Denisově ul. Tak jako v předešlé dva dny i tento den
se těšil obrovskému zájmu veřejnosti. V sobotu 24. ledna 2009, v době od 9 do 12 hodin,
si budovu prohlédlo více než 550 návštěvníků. Tato prohlídka byla již poslední, protože
bylo nutné zabezpečit vše potřebné pro převoz sbírkových předmětů z hlavní budovy.
Zřizovatel poskytl finanční prostředky na stěhování, které po náročných přípravách
probíhalo od poloviny března do konce dubna 2009. Stěhování zabezpečovala stěhovací
firma HrubyMoving, která do prostor na Denisově ul. přestěhovala i monoxyl, loď,
která byla v roce 1999 objevena ve vodní nádrži pískovny v Mohelnici. Po náročné
konzervaci a následném postupném vysoušení byla v dubnu 2009 připravena ke
stěhování. Vlastní stěhování probíhalo za velkého zájmu veřejnosti i médií a lze říci, že
se tohoto náročného úkolu stěhovací firma zhostila více než dostatečně.
Toto náročné stěhování sbírkových předmětů a monoxylu v tak krátkém časovém
úseku jednoho a půl měsíce bylo nutné z důvodu vystěhování a přípravy prostor v hlavní
budově pro rekonstrukci topného systému. Byly zrušeny stálé expozice a sbírkové
předměty z nich dočasně uloženy na Denisově ul. Jen depozitáře Přírodovědného ústavu
nebylo možné přestěhovat (pro nedostatek vhodných prostor), proto byly skříně a
předměty zabaleny do fólií proti prašnosti a poškození a zůstaly na svých místech.

Pracovníci byli podle možností buď přesunuti do pracoven na Denisově ul., nebo jejich
práce spočívala v terénních výzkumech (pracovníci PÚ VMO, pracovník TLK), ostatní
pak pomáhali s postupných vybalování sbírkových předmětů na HÚ VMO. Celková
rekonstrukce topného systému zahájila 15. května 2009 a skončila koncem října 2009
položením nové podlahy ve Velkém sále VMO a následném vymalování sálu a zdí
budovy, které byly narušeny stavebními úpravami.
V průběhu roku pokračovalo vybavování depozitářů, konzervátorských dílen,
fotolaboratoře a stolárny podle plánu a přidělených finančních prostředků. Díky tomu
jsou uvedená pracoviště vybavena moderními pracovními prostředky. Depozitáře byly
vybaveny monitorovací technikou sledující teplotu a vlhkost, dále bylo také pořízeno
vybavení na instalaci čárových kódů pro jednodušší evidenci sbírkových předmětů.
V jarních měsících roku 2009 byla rovněž zahájena rekonstrukce rybníka v Arboretu
Bílá Lhota, která byla v prosinci 2009 ukončena; kolaudace proběhne na začátku roku
2010.
Další změnou, důležitou pro VMO, bylo převzetí areálu zámku a zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem. 5. ledna 2009 proběhlo fyzické převzetí celého zámeckého
areálu do hospodaření Vlastivědného muzea v Olomouci. Tento objekt je pro celý
Olomoucký kraj velmi důležitý, zde trávil řadu měsíců malíř Josef Mánes, jako host
šlechtické rodiny Sylva Taroucců – malíř Hané a jejího lidu. Tento objekt by měl po
následné rekonstrukci splňovat funkci naučnou pro veřejnost, ale zároveň byl měl být i
objektem sloužícím kongresové turistice Olomouckého kraje. V průběhu roku muzeum
spolupracovalo s obcí Čechy pod Kosířem a s Muzeem kočárů v Čechách pod Kosířem
na pořádání kulturních akcí v zámeckém parku. Byly uspořádány tři akce: Josefkol –
setkání kolářů, Den na panském sídle a Veterány – sraz automobilových veteránů.
Všechny akce se setkaly s velkým zájmem návštěvníků.
Vlastní odborná činnost pracovníků muzea byla v letošním roce u HÚ VMO
zaměřena především na přestěhování sbírkových předmětů do nových depozitářů,
vybalování a ukládání do regálů a přípravu na zavádění čárových kódů. Kromě této
činnosti pak pracovníci uskutečnili řadu přednášek, připravili výstavu k výročí
sametové revoluce, vánoční výstavy a započali s pracemi na obnově dlouhodobých
výstav na chodbách, konzervátoři připravovali sbírkové předměty na výstavu
plánovanou na rok 2010 „Olomoucké baroko“. Kromě toho také ošetřovali předměty,
které se vracely zpět do nových depozitářů. Pracovníci PÚ VMO zase svůj čas věnovali
nejdříve zabalení a ochraně sbírkových předmětů pro rekonstrukci topného systému,
v letním období využili dobrého počasí pro terénní výzkumy a jejich zpracování.
Akviziční činnost v letošním roce nebyla příliš bohatá díky tomu, že pracovníci byli
vázáni na zpřístupňování sbírkových předmětů a také pro nedostatek finančních
prostředků z příčiny krácení rozpočtu muzea na rok 2009. Konala se jen jedna schůzka
Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost; po schváleném nabytí byly předměty
zapsány do 1 st. evidence – do přírůstkových knih a následně nahlášeny k zápisu do
CES.
Z ediční činnosti je vhodné vyzvednout vydání Zpráv VMO č. 298 a čísla 297.
Nadále pokračovala spolupráce s Univerzitou 3 věku FF UP v Olomouci, pro kterou
muzeum tradičně připravuje přednášky zimního i letního semestru každého školního
roku.
PhDr. Miloslava Hošková, CSc.
ředitelka VMO

Organizační struktura Vlastivědného muzea v Olomouci
Jmenovitě - změna k 1. 12. 2009
Základní organizační členění:
Ředitel - útvar ředitele /sekretariát, pracoviště ISO, tisková mluvčí –
redaktorka,
pracoviště regionálního centra pro tradiční a lidovou kulturu/
- ekonomický útvar /PAM, účtárna, pokladna, kontrola/
- provozní útvar /provoz VMO, správa budov, údržba/
- útvar prezentace /odd. výstav a propagace/
- historický ústav /odborní pracovníci, odd. správy depozitářů a
péče o sbírky//
- přírodovědný ústav /odborní pracovníci, dokumentace sbírek,
Arboretum BL/
- edukátorské pracoviště
- zámek a park v Čechách pod Kosířem
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Ředitel
PhDr. Miloslava Hošková, CSc.
Poradní orgány ředitele:
Vědecká rada
Ediční rada
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Škodní a likvidační komise
Hlavní inventarizační komise
Výstavní komise

Útvar ředitele VMO
2 Sekretářka
3 Správce sítě, informatik
4 pracovník RCTLK
5 tisková mluvčí, redaktorka
Ekonomický útvar
6 Ekonom, PAM – vedoucí útvaru
7 Účetní
8 Mzdová účetní
9 Personalista, kontrola, pokladna

Radka Pantělejevová
Milan Medveď
Mgr. Ivan Hlavatý - výpověď
PhDr. Renata Fifková
ing. Zora Uhrová
Radka Tesaříková
Eva Lokajová
Simona Řezníčková

Provozní útvar VMO
10 Vedoucí
Jiří Vysoudil
11 Referent majetkové správy, zástupce Alena Pospíšilová
odchod
do důchodu
12 Mistr, zámečník, topič
Jiří Skopal
13 Domovník, správce, řidič
Radim Opálka
14 Truhlář
Martin Skopalík
15 Elektrikář
Stanislav Ošťádal
16 Pomocný dělník, řidič, topič
Miroslav Peňáz
17 Uklízečka
Jana Milovová
18 Uklizečka
Anežka Měchurová
19
Uklizečka (na Denisovu ul.)
Dagmar Žáková

20
21
22
23
24
25

Telefonistka - pokladní
Telefonistka – pokladní
Telefonistka – pokladní
Noční vrátný
Noční vrátný
Noční vrátný

Dáša Kremplová
Ludmila Vybíralová
Libuše Škůrková
Jaroslav Mikolášek
Jaroslav Jemelka
Miroslav Jeslík

Útvar prezentace
26 Výtvarník, architekt výstav –vedoucí odd. Petr Šubčík
27 Výtvarník aranžér
Alena Kubáčová
28 Aranžér
Eva Chyťová - výpověď
29 Aranžér, fotograf
Bc. Pavel Rozsíval
Historický ústav VMO
30 Vedoucí HÚ VMO – historik umění
31 Historik umění
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

Mgr. Xenie Sofková
PhDr. Ivana Bortlová – výpověď, odchod do
důchodu
Historik
Mgr.Martin Zdražil
.
Historik
PaedDr. Ludmila Drtílková
Historik - archivář
Mgr. Veronika Sovková
Historik – fotoarchiv
Mgr. Jaroslava Kunzfeldová
Archeolog
Mgr. Lukáš Hlubek
Knihovnice, zástupce vedoucí
Mgr. Jana Habustová
Správa depozitářů /ved.odd. správy depozitářů
a péče o sbírky/
Mgr. Jitka Vychodilová
Dokumentátorka – sekretářka
Růžena Růžičková
Dokumentátorka
Ilona Hradilová
Konzervátor
Bc. Milan Stecker
Konzervátor
Otakar Ruček
Konzervátor
Dagmar Havlíčková výpověď
Konzervátor
Jindřiška Opluštilová
Konzervátor
Dana Wlczkova (nástup
po rodičovské k 1. 6. 2009)
Etnograf

Přírodovědný ústav VMO
47 Vedoucí – mineralog
48 Geolog
49
50
51
52

Paleontolog
Zoolog
Zoolog
Botanik

53

Dokumentátorka

54
55

Dokumentátorka – sekretářka,
Dokumentátorka

Mgr. Veronika Hrbáčková, rodičovská
Ing. Pavel Novotný
RNDr. Rostislav Morávek
odchod do důchodu
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Mgr. Magda Bábková
-Hrochová
Dagmar Obručníková –
výpověď
Marcela Škůrková
Bc. Markéta Vaňáková

56

Lektor – edukátor

Arboretum Bílá Lhota
57 Zahradník – vedoucí
58 Zahradník – zástupce vedoucího
59 Zahradník
60 Zahradník
Čechy pod Kosířem
61
Správce, údržbář, topič – zámek
62
Vedoucí zahradník -správa parku

Iva Spáčilová
ing. Ivana Erlecová
Vladimíra Labudová
Ladislav Kvapil
Anežka Nosková
Jaromír Král
Bc. Jaroslav Erlec

Základní ekonomické údaje o hospodaření VMO za rok 2009
Výsledek hospodaření VMO za r. 2009 po zdanění – zisk 100 014,81 Kč
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
Ostatní výnosy

31 780 897,- Kč
31 502 510,67 387,181 000,931 712,97 Kč
242 188,11 000,44 746,633 778,98
-

Celkem výnosy

32 682 609,97 Kč

Celkem náklady

32 582 595,16 Kč

Náklady na mzdy a odvody (63 pracovníků)

16 516 382,- Kč

Fixní režijní náklady (odpisy + energie)
Zůstatek na provozní náklady, materiál a služby celkem

5 465 623,79 Kč
10 600 589,37 Kč

Hospodaření VMO za rok 2009 skončilo kladným hospodářským výsledkem.
Největší část rozpočtu tvoří náklady na mzdy a zákonné odvody ve výši 50,70 %.

HODNOCENÍ ODBORNÉ ČINNOSTI
Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu při VMO
Dokumentace a identifikace jevů tradiční lidové kultury
Činnost regionálního centra péče o tradiční lidovou kulturu při VMO navazovala plynule
na předchozí období. Hlavní důraz byl kladen na plnění projektového úkolu se zaměřením na
dotazníkovou akci (téma na rok 2009: lidová strava, doprava, obchod, trh a lidový oděv).
Průběžně probíhala identifikace a foto i video dokumentaci jevů tradičních jevů v terénu
v rámci aktuální dotazníkové akce a pokračoval výzkum a dokumentace v terénu v návaznosti
na minulá témata; pokračoval rovněž výzkum a dokumentace řemesel (trhy, evidence a
výzkum výrobců atd.).
V únoru pracoviště obdrželo dotazníky z NÚLK ve Strážnici v počtu přes 400 ks,
k 17.březnu t.r. bylo obcím (starostům, kronikářům a dalším spolupracovníkům) poštou
doručeno celkem 394 dotazníků. Některým spolupracovníkům byly dotazníky předány
osobně. Dotazníky byly rozeslány na všechny obce v kraji.
Do září 2009 bylo vráceno celkem: 166 vyplněných dotazníků, dále bylo elektronicky
vyplněno v tomto období celkem 27 dotazníků, celkem tedy bylo do centra vráceno a do
NÚLK ve Strážnici odesláno 193 vyplněných dotazníků.
Na dotazníkovou akci navazoval klasický terénní výzkum a dokumentace zachycených
jevů.
V roce 2009 proběhla foto, video i písemná dokumentace těchto akcí:
- tříkrálová obchůzka v Lipince
- ve spolupráci s respondentem p. Mlynským dokumentována tříkrálová obchůzka v Luké
- v lednu proběhla ještě zčásti fotodokumentace vánoční a novoroční výzdoby obcí na
Olomoucku, zčásti Přerovsku a Prostějovsku
- fotodokumentace dřevohostického a turovického betlému, výzkum u řezbáře A.Forýtka
- ostatky s právem v Neředíně (Olomouc)
- masopustu a zabíjačky v obci Hrabenov (Šumperk), výzkum u řezbáře Steinera
- ostatková obchůzka s právem ve Skrbeni (Olomouc) – kde návazně byl realizován výzkum
k minulosti tohoto zvyku a jeho revitalizace – získána fotokronika ostatků ročníků 1955,
1993, 1997, CD ostatků ve Skrbeni s videosekvencemi v roce 1999 zvláště s půlnočním
pochováním basy aj.
- vynášení smrtky ve Velké Bystřici a velikonoční výstava tamtéž
- velikonoční výstava v Čechách pod Kosířem a evidence lokálních lidových výrobců
- droždínské hody s průvodem a „nevěstami“ – kromě vlastní foto a videodokumentace byla
do databáze zařazeny DVD z minulých ročníků 2006,2007 a 2008 a po výzkumu u
organizátorů a pamětníků další video z roku 2004 (s p. Medvědem převod z videa na
DVD, probíhá další zpracování starších videí na DVD) a od manželů Netopilových získáno
12 fotografii „drožek“ z r. 1948
- pálení čarodějnic v Mezicích
- druhý ročník obnoveného společného pochodu obyvatel Haňovic, Myslechovic, Chudobína
a dalších okolních obcí do Javoříčka – cestou fotodokumentace architektonické podoby
obcí Savín, Nová Ves, Slavětín, Ješov a Veselíčko
- dokumentace stavby a kácení máje v Kojetíně
- výzkum u výrobce hanáckých opasků Vražiny tamtéž
- fotodokumentace hodů v Chropyni – spojeny a jízdou králů (Ječmínkova jízda – letos
pořadateli zrušeno v den konání pro déšť, realizován výzkum u organizátorů a části jezdců
(mj. získána publikace „Historie a současnost města Chropyně“, s kapitolou o JK, mj.
řada materiálů od Mgr. Bělíkové, od ní také další publik.materiál jako „Honění krále“ od

J. Váverky), realizována také fotodokumentace architektonické podoby obce
- dokumentace kácení máje v Samotíškách
- dokumentovány kompletně hody v Samotíškách – nedělní fáze se slavnostním průvodem
družiček (nevěst) a mládenců a krojovaného doprovodu, současně dokumentována výstava
řemesel v Domě seniorů
- výzkum dosídlování olomouckého pohraničí Volyňskými Čechy u pamětníků
- dokumentace jízdy králů v Doloplazech , k tomu pro VMO zakoupeny pohlednice s
tématikou JK vydané obcí a další materiály
- opakovaný výzkum jízdy králů v Kojetíně – zpracovány kroniky města, v místním muzeu
historická fota JK při hanáckých slavnostech r 1892 – pořízeny skeny pro archiv
RCPOTLK při VMO, k tomu v Kojetíně realizován opakovaný výzkum a dokumentace
u zemědělců a chovatelů Gardavských
- J.J.Vražina – výrobce opasků – výzkum v dílně
- poutě v Nové Hradečné a Jednově u Konice (porciunkule)
- svatovavřinecké hody v Dřevohosticích spojené s řemeslnými trhy
- výzkum aktivit komunity pravoslavných a řecké menšiny na Jesenicku, Javornicku ( otec
Mgr.Kratochvíla)
- výzkum „jízdy králů“ v Němčicích n.H.
- pouť na Vřesové Studánce (Heidebrünnel) a Bernartice (spojeno se sjezdem rodáků)
- výroční setkání Volyň. Čechů z olomouckého kraje v Uničově (18.10.09)
- vánoční výstavy a jarmarky koncem měsíce, první rozsvícení vánočních stromů, vánoční
ozdoby – zejména domácí výrobky (Babice a d. obce).
- rozsvícení vánočních stromů v obcích (letos Velká Bystřice, Samotíšky), vánoční výzdoba
obcí (Olomouc, Skalka, Pivín, Velká Bystřice aj.), kostelů, domácností apod., mikulášské
obchůzky (letos Velká Bystřice a Velký Týnec), betlémy a živé betlémy (Lipinka, Štíty,
Němčice n.H., předvánoční a silvestrovské setkání občanů (Dřevohosticko
Pracovník RC TLK se zúčastnil pracovních jednání a porad zástupců MK, NÚLK a
regionálních odborných pracovišť dne 10.6. 2009 ve Strážnici a ve dnech 25. – 26. 11. 2009 v
Teplicích, kde bylo projednáváno několik zásadních témat, zejména hodnocení identifikace a
dokumentace jevů TLK v roce 2009 (NÚLK), příprava dotazníků na rok 2010 (NÚLK),
národní seznam jevů TLK a nově budování krajských seznamů (MK), dále bylo probráno
výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti TLK na rok 2010, tématický výhled na
období od r. 2011 (MK), přednesena hodnotící zpráva ke Koncepci účinnější péče o TLK
ad.
V druhé polovině října t.r. byla připravena žádost na MK ČR, odbor regionální a
národnostní kultury, pro výběrové dotační řízení na rok 2010 o udělení dotačního titulu na
uvedený rok v rámci podpory tradiční lidové kultury.
Publikační, poradenská a popularizační činnost:
-celý rok probíhaly průběžně a opakovaně pracovní schůzky s kronikáři nebo starosty obcí a
dalšími spolupracovníky v terénu podle potřeb a okolností
- konzultace s redaktory médií, zejména tisku i TV, formou telefonátů, e-mailů nebo
osobních schůzek podávány médiím informace o tradičních akcích lidové kultury
v Olomouckém kraji, poskytovány rozhovory novinářům: např. o „jízdách králů“ na Hané
pro MF Dnes, o lidových řemeslech a řemeslnících (výstup např. v podobě série článků
současných lidových řemeslnících na Hané v Olomouckém deníku a MF Dnes), o adventu a
vánocích pro Olomoucký deník apod. Stálá a dobrá spolupráce zejména s redaktory MF
Dnes.
- konzultační a autorská spoluúčast na projektu informativní brožury o výročních tradicích
Hané připravované o.s.Region Haná (materiál a texty – advent, vánoce,

sv.Barbora,sv.Mikuláš, tři králové, Hromnice ad. pro vydání koncem roku 2009 nebo
počátkem r.2010)
Články a příspěvky:
Lašťanské matičky – znovuzrozená tradice, in: Krok – Knihovnická Revue Olomouckého
Kraje 1, roč.6/2009,s. 24 – 26.
- v Národopisné revue 3/2009 vyšel článek „Kuchyně a strava řecké menšiny v České
republice jako faktor etnické identity“
-rozpracován text o jízdách králů na Hané pro rok 2010
-přednáška o adventu ve VKOL Olomouc pro pracovníky knihoven Olomouckého kraje

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
1.1.1.3.soubory od sběratelů
1.1.1.4.volné nákupy
1.1.1.5.dary
1.1.1.6.převody
Celkem

Přírůst.číslo

Kusů

Náklady v Kč

96

188

16
40
6
44
19
221

105
575
15
55
26
964

0,00
40 080,00
950,00

41 030,00

1.1.1.1. vlastní sbírková činnost – výzkumné úkoly
- geologie
6
- geologie krasu
5
- entomologie
6
- mineralogie
79
Celkem
96

31
22
56
79
188

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

1.1.1.2. vlastní sbírková činnost - systematická
- botanika
1
- mineralogie
15
Celkem
16

90
15
105

0,- Kč
0,- Kč

1.1.1. 3. soubory od sběratelů
- botanika
- mykologie
- mineralogie
- zoologie
Celkem
1.1.1.4. volné nákupy
- Školství

1
1
37
1
40

75
416
37
47
575

1200,- Kč
6000,- Kč
28380,- Kč
4500,- Kč
40 080,- Kč

2

2

250,-

- Fotografie a pohlednice
- Zábava a hry
Celkem

2
2
6

1.1.1.5. dary
- sbírková knihovna
- fotografie a pohlednice
- POŘ
- UP
- etnografie
- entomologie
Celkem

31
3
1
1
2
6
44

31
3
4
1
2
17
55

4
15
19

4
22
26

221

964

1.1.1.6. převody
- sbírková knihovna
- Čechy pod Kosířem
celkem
C
celkem všech

11
2
15

300,400,950,- Kč

41 030,- Kč

V roce 2009 byl do správy Vlastivědného muzea v Olomouci, v souvislosti s převzetím
zámku v Čechách pod Kosířem předán soubor předmětů, které tvoří významnou položku
z hlediska sbírkového. Všechny předměty jsou zároveň prohlášeny (společně se zámkem a
zámeckým parkem) za kulturní památku. Jedná se o jednotlivosti z mobiliářového vybavení
zámku v počtu 15 přír. č. o 22 ks.
Do mykologické podsbírky zanesen významný přírůstek s číslem 1/2009 čítající 416
položek od prof. RNDr. Bronislava Hlůzy. Celkový počet položek v podsbírce se tak zvýšil
z původních 1254 na 1670 kusů. Většina položek nové kolekce pochází z území České
republiky, především z Moravy s akcentem na olomoucký region. Do mykologické podsbírky
tímto nákupem přibyly herbářové položky 65 druhů hub, které v podsbírce prozatím nebyly
zastoupeny.
V podsbírce botanická byly zaneseny dva přírůstky – jeden nákup souboru položek od
sběratele (75 položek) a soubor položek získaný vlastní terénní činností pracovníků PÚ (90
položek).
Mineralogická podsbírka: zařazení mineralogických vzorků získaných vědeckovýzkumnou činností v prostoru reliktů starých důlních děl na území Olomouckého kraje,
v dosavadním počtu 92 ks.
1.1.2. systematický zápis
1.1.2. Systematický zápis
botanická
entomologická
foto+pohlednice
geologie
geologie krasu
sbírková knihovna
mineralogie

zprac. inv.
čísel
773
73
787
20
15
35
24

mykologie
školství
zoologie
celkem
Podsbírka
- botanika
- entomologie
- fotografie a pohlednice
- geologie
- geologie krasu
- staré knihy
- mineralogie
- mykologie
- školství
- zoologie
Celkem

416
50
133
2 326
počet v roce zpracovaných
čísel
773
73
787
20
15
35
24
416
50
133
2326

1.1.3. přepis karet do Demusu
Písemnosti a tisky
200
Kartografie
500
Etnografie
1.060 /560 dokumentátorka, 500 správce depozitáře/
Fotografie a pohlednice 2.037 /z toho1.299 dokumentátorka/
Celkem
3.797
V paleontologické podsbírce probíhá systematický zápis do programu DEMUS s průběžnými
nápravnými opatřeními v CES. Osteologická kolekce je zapisována do II. stupně evidence.
1.2.inventury
Vzhledem k tomu, že většina fondů HÚ VMO je po stěhování vybalena pouze částečně,
byly provedeny fyzické inventury pouze u vybalených sbírek; tam, kde byla vybalena pouze
část, je vyčíslení pouze procentuální.
V roce 2009 proběhla (vzhledem k rekonstrukci topného systému a demontáže expozic)
jen částečná periodická inventura sbírkových fondů PÚ VMO.
U podsbírek botanického a entomologického pracoviště, u geologie krasu, sbírky
mineralogické, mykologické a paleontologické nebyla periodická inventura provedena
v souvislosti s uzavřením depozitáře z důvodu stavebních úprav (rekonstrukce topného
systému). V zoologické podsbírce nebyla provedena periodická inventura z důvodu stěhování
sbírky a úprav zoologického depozitáře.
Fyzickou inventurou prošlo:
- 4470 ks Archeologie – inventurou vzhledem k zabaleným sbírkám prošla expozice a
trezor, tj. 0,02 %, Hlubek
- 582 ks z fondu Historické hodiny, tj. 40,36 %, Zdražil
- 3.370 ks předmětů z fondu Kartografie, tj, 63,6 % Drtílková
- 255 ks z fondu Militaria, tj. 6,8 % – Stecker
- 7461 ks – Mollusca – 52,1 %, Krist
- 7.650 ks z fondu Novodobé dějiny, tj. 55,5 %, Drtílková
- 1 600 ks z fondu Olomuciana, - 35 %, Kunzfeldová

- 18000 ks /540 kartonů/ - Písemnosti a tisky - 54,25 %, - Sovková
- 1.160 ks z fondu Školství, tj. 99,4 %, Drtílková
- 9450 ks z fondu Umělecký průmysl, tj. 90 %, Bortlová
- 1 229 ks Vlastivěda Šternberk - 99,7 % Sovková
Celkem inventurou prošlo

51 227 ks sbírk. předmětů

tj. 52,1 %

Plnění inventur sbírek: stav inventur vyplývá z rozsahu prací, provedených v rámci příprav
sbírek, depozitářů a pracovišť pro rekonstrukci hlavní budovy VMO a z důvodu
nepřístupnosti sbírek pracovišť PÚ VMO.
1.3.restaurování a konzervace
1.3. Konzervování
1.3. 1. Základ. Ošetření
1.3.2. Dezinfekce
1.3.3. Zásadní ošetření celkem
1.3.3.1 Konzervace
1.3.3.2. Rekonzervování
1.3.3.3 restaurování
1.3.3.4. Preparace
1.3.3.5 Repreparace
Celkem všech

celkem ks
1 856
395 234
378
248
3
54
73

z toho externě
395 155

397 468

395 155

1.3.1.základní ošetření
Etnografie
94
POŘ
6
Archeologie
15
56
Umělecký průmysl
Etnografie
6
Historické hodiny
2
Školství
4
Zemědělství
23
Militaria
1
Kartografie
5
Botanické fondy (podsbírky: botanická, Bryophyta, Lichenes, mykologická, Diversae a
BSOD):
1600 ks
geologická podsbírka:
30 ks
podsbírka geologie krasu:
35 ks
celkem
1856 ks
1.3.2.dezinfekce
- kartografie
- UP
- plynování botanického depozitáře
- plynování Mollusca a entomologická
- plynování mineralogie, paleontologie a geologie
- plynování zoologie

externě
78
1
188 000
154 000
50 155
3 000

Celkem

395 234

1.3.3.zásadní ošetření

celkem 378

395 155 externě

z toho:

1.3.3.1. konzervování
Etnografie
Umělecký průmysl
Archeologie
POŘ
Militária
Olomuciána
Kartografie
Historické hodiny
Školství
Zemědělství
Celkem

68
112
25
15
4
2
10
2
8
2
248

1.3.3.2.rekonzervace
Militaria
Archeologie
Celkem

1
2
3

1.3.3.3 restaurování
Archeologie
Etnografie
Umělecký průmysl
Olomuciána
Militária
Historické hodiny
Zemědělství
Celkem

6
1
36
2
3
4
2
54

1.3.3.4. preparace
podsbírka entomologická
1.3.3.6 celkem všech

73 ks
397 468 ks

z toho externě 395 155 ks

Práce se sbírkami
1674 dnů
- HÚ VMO: (1188 dnů)
- stěhování, vybalování, třídění a postupné ukládání všech sbírek do opravené budovy
depozitářů na ul. Denisova, u vybalených sbírek inventury. Přípravné práce pro zavádění
čárových kódů.
Začátek – duben – prosinec 2009. Všichni odb. pracovníci 1158 dnů
– vyhledávání sb. předmětů z fondu UP a Lapidária pro výpůjčky – PhDr. Bortlová 5 dnů
- průběžná evidence a zápis sbírkových předmětů do přír. knihy a do CES – všichni odb.
prac.- 15 dnů
- Z dějin českého zemědělského školství na střední Moravě do první světové války –
heuristická práce s prameny (výroční zprávy škol ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci)
a literaturou. Výstup: studie do Zpráv VMO. – Drtílková
10 dnů

- PÚ VMO: (486 dnů)
botanické sbírkové fondy:
125 dnů
- Zápis nových přírůstků do DEMUSu (Obručníková, D.).
- Vyhledání předmětů pro zápůjčky a pro badatele, zařazování vrácených sbírkových
předmětů (Mgr. Bábková Hrochová, M., Bc. Vaňáková, M.).
- Čištění, sušení a příprava semenných vzorků pro uložení do BSOD (Mgr. Bábková
Hrochová, M., Bc. Vaňáková, M.).
- Dílčí periodická inventarizace botanických fondů (Mgr. Bábková Hrochová, M., Bc.
Vaňáková, M., Spáčilová, I., Škůrková, M.).
- I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů (Mgr. Bábková Hrochová, M., Bc. Vaňáková,
M.).
- Digitalizace sbírkových fondů (Mgr. Bábková Hrochová, M., Bc. Vaňáková, M., Spáčilová).
V roce 2009 byl komplexně zpracován přírůstek do mykologické podsbírky čítající 416
herbářových položek hub. Všechny schedy byly nafoceny digitálním fotoaparátem, veškeré
lokační a doplňkové údaje zapsány do počítačové evidence, výsledky byly publikovány
formou katalogu ve Zprávách VMO č. 297/2009.
- Byla dokončena digitalizace předmětů z podsbírky Diversae – kolorovaných kreseb rostlin
od Josefa Dohnala a Josefa Weisera. Jednotlivé kresby byly naskenovány a veškeré údaje
byly zapsány do databáze podsbírky v programu Excel (celkem 1557 kreseb).
paleontologická podsbírka:
- Zpracování osteologického materiálu sbírky VMO/ 75 dnů
- Výměna nevhodného papírového obalového materiálu za plastové krabičky s víčkem
(drobné osteologické sbírkové předměty).
- Výběr a příprava vzorků k vystavování.
- Zbavování vzorků nečistot.
- Systematický zápis starých sběrů do DEMUSu.
- Příprava vzorků pro badatelskou činnost.
entomologická podsbírka
- Doplňování sbírkového fondu, ošetřování
- Evidence
zoologická podsbírka:
- Přepis evidenčních karet do DEMUSu.
- Vyhledání předmětů pro zápůjčky.
- Repreparace a konzervace sbírkových předmětů.
- I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů.
- Zpracování terénních přírůstků.
- Stěhování stálé expozice a ošetření zoologických sbírkových předmětů.
mineralogická podsbírka:
- Vyhledání předmětů pro badatele.
- Zpracování terénních přírůstků za rok 2009.
- I. stupeň evidence sbírkových předmětů.
- Dohledávání lokačních údajů (především katastrální území) pro sbírkové předměty.
- Stěhování stálé expozice.
podsbírky: geologická + geologie krasu:
- Vyhledání předmětů pro výstavu „Proměny vitošovského vápence“ a jejich uložení po
skončení výstavy.
- Přerovnání a uspořádání uložení krabic a beden se sbírkami GV + GK (v souvislosti s
údržbou depozitářů a stěhování v rámci rekonstrukce), částečné vyklizení depozitářů a
přemístění předmětů. Zpracování terénních přírůstků .
- I. a II. stupeň evidence sbírkových předmětů.

- Přepis evidenčních karet do DEMUSu.
Odborná činnost

198 dnů

Odborná pracoviště HÚ VMO:
45 dnů
- excerpce Zpráv VMO 296 - články analytický popis do databáze Zprávy VMO
- excerpce Zpráv VMO 293-5 – články analytický popis do databáze Zprávy VMO
- Zpracování návrhu na udělení Ceny města Olomouc za rok 2008 in memoriam – JUDr. et
PhDr. Zdeněk Šprinc, CSc. – životopisné údaje, přehled profesní činnosti, bibliografie
odborných prací – pro Magistrát města Olomouce. - Drtílková
edukační pracoviště:
- Možnosti využití metod a postupů dramatické výchovy ve výukových a doprovodných
programech k muzejním expozicím a výstavám /
Odborná pracoviště PÚ VMO:
153 dnů
- Mapování výskytu a zajištění genofondu vybraných zvláště chráněných a vzácných druhů
NP Podyjí
/ 3 dny
- Přelepování inventárních čísel na předmětech
- Nápravná opatření z předchozích inventur.
- Výměna zničených nebo doplnění chybějících etiket.
- Práce se studenty geologických oborů UP v rámci zadaných bakalářských a diplomových
prací.
- Dokončení výběru a zhotovení fotografií minerálů pro průvodce naučnou stezkou Sobotín –
Maršíkov.
- Dokumentace a sběry v historických rudních revírech, v nichž probíhá zajišťování důlních
děl. Program MŽP ČR. doplnění sbírkového fondu
- Pokračující fotodokumentace mineralogických lokalit Olomouckého kraje / výstup:
postupně doplňované album lokalit
- Revize lomů a geologických lokalit na Žulovsku i se zaměřením na sběr souvkového
materiálu po ledovcové činnosti
- Sledování těžených lokalit v Olomouckém kraji Bělkovické údolí, Černotín, Vápenka
Vitoul-lom Skalka
- Spolupráce se Správou jeskyní ČR, jeskyně Na Pomezí a ZO ČSS Sever Jeseník
při speleologickém výzkumu jeskyní soustavy a krasových jevů Na Pomezí
pracovní program
- Revize krasových jevů mezi Javoříčkem a Mladčí, v souvislosti s připravovanou
těžbou vápence na lokalitě Hvozdečko – Holý vrch, terénní práce a literární rešerše
Ostatní činnost
- předávací inventura příruční knihovny POŘ Mgr. Zdražilovi - 25. 5.2009 – Mgr. Habustová
- Inventura příruční knihovny archeologie, její katalogizace a doplnění čárovými kódy
vybalování a stavění fondu odborné knihovny, Mgr. Habustová
- rozeslání Zpráv VMO 293-5 na výměnu do zahraničí a ČR
- stěhování kanceláře a příruční knihovny do budovy depozitářů – od 1.3. 2009
- předání pracoviště POŘ od Báry Kupcové – 6. 3. 2009
- Zprávy 296 – rozeslání výměny do zahraničí a ČR
- Rozesílání povinných výtisků publikací vydaných VMO
- Změna úložných poměrů osteologického materiálu z nevyhovujících (mokrých a plesnivých
papírových krabic) do plastových a dřevěných beden (přepravek).

Centrální evidence sbírek – CES
1.5. Centrální evidence sbírek
1.5.1. Zařazení do sbírky
1.5.2. Vyřazení ze sbírky
zařazení do sbírky
- Školství
- Fotografie a pohlednice
- Sbírková knihovna
- Botanika
- Entomologie
- Mineralogie
- Mykologie
- Zoologie
Celkem

předmětů v ks cel. evid.čísel
664
129

2
14
13
75
73
24
416
47
664

2
14
13
1
73
24
1
1
129

O zápis sbírkových předmětů do CES bylo v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. žádáno
v roce 2009 v jednom termínu, a to 5.6.2009.
1.6. nájem a výpůjčky

1.6. Nájem a výpůjčky
1.6.1. Nájem
1.6.2. Výpůjčky (od cizích)
1.6.3. Zápůjčky (pro cizí)
1.6.3. zápůjčky
- UP
- Archeologie
- POŘ
- Novodobé dějiny
- Kapitalismus
- Kartografie
- Školství
- Fotografie a pohlednice
- Zoologie
- Botanika
- Paleontologie
- Mineralogie
- Entomologie
- Mollusca
Celkem

evid. čís./
kusů

z toho
zahraničí
ev.č./ks

2236 / 6358

11
219
9
1.296
9
10
1
1
15
15
22
22
6
6
8
24
18
18
1843
1843
193
166
31
31
42
1469
28
1238
2236 evid.č.
6358 ks

1.7. depozitáře
1.7 depozitáře
1.7. původní
1.7.1 nové
1.7.2. adaptované
1.7.3. celkem
1.7.4 z toho zabezpečení
1.7.4.1 mechanické.
1.7.4.2. Elektron.lokál.
1.7.4.3. Elektron. centrál.
1.7.4.4. Hlíd. Služba

počet / plocha úložná plocha
2460 m2
400 m2
1500 m2
2860 m2
2860 m2
2860 m2
2860 m2
2860 m2

1.7.1.nové
V budově Denisova 30
400m2
cca 1500m2
Nově rekonstruované depozitární prostory jsou ve výborném stavu, temperovány,
zabezpečeny jak mechanickým systémem, tak elektronickým zabezpečením na vrátnici VMO
a na pult Policie ČR.
Celkově se plocha úložných prostor v depozitářích zvedla na Denisově ul. z původních cca
1964 m2 na 2364 m2.
Depozitáře PÚ VMO v hlavní budově muzea mají úložnou plochu 496 m2.
Dle dosavadního průběhu vybalování a ukládání sbírek v nově zrekonstruovaných
depozitářích na Denisově 30 lze konstatovat, že kapacita depozitářů HÚ VMO je dostačující.
Po rekonstrukci budovy jsou depozitáře vybaveny požárním poplachovým systémem, jsou
temperovány a teplota a vlhkost jsou měřeny systémem měřidel se zobrazováním na
centrálním počítači u správce depozitáře. Celá budova je napojena na elektronický
zabezpečovací systém s hlášením na vrátnici VMO a na Policii.
Botanické fondy jsou uloženy v depozitáři v 3. nadzemním podlaží hlavní budovy VMO.
Klimatické podmínky jsou vyhovující (teplota kolem 17°C, RH 43%). V depozitáři je
dostatečná prostorová rezerva pro další přírůstky v následujících letech. V depozitáři je
umístěn požární poplašný systém, je pravidelně kontrolován správcem sbírek i ostrahou
muzea.
V souvislosti s rekonstrukcí topného systému byly všechny herbářové položky (včetně
položek určených k zápisu do databáze DEMUS) uloženy ve skříních, které byly následně
zabezpečeny proti vniknutí prachu ze stavebních prací (přelepení mezer, pantů a klíčových
dírek lepicí páskou, překrytí igelitovou fólií). Po ukončení stavebních prací bylo rozhodnuto,
že depozitář bude opět otevřen až po uvedení fyzikálních podmínek prostředí do vyhovujícího
stavu. Současným problémem je zvýšená prašnost a na ni navazující zvýšená hygroskopicita
zaprášených předmětů.
Kvůli rekonstrukci topení byly přemístěny předměty z podsbírky BSOD z mrazničky v
laboratoři v hlavní budově do mrazicího boxu umístěného v zoologickém depozitáři v budově
Denisova.
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 je částečně uložena v nově rekonstruovaném depozitáři Denisova
30, ve zcela vyhovujících podmínkách.

Entomologická podsbírka je uložena v depozitáři 33 v přízemí v hlavní budově VMO –
odstěhováním části zoologické sbírky byla vytvořena rezerva úložního prostoru; ostatní
parametry jsou vhodné.
Podsbírky geologická a geologie krasu: v současnosti je kapacita depozitáře 11 a 13
v suterénu hlavní budovy VMO zcela zaplněna. Vlivem rekonstruovaného topení se začínají
klimatické podmínky v depozitáři 11 zlepšovat. Část sbírkových předmětů (GV i GK) je
uložena v nevhodných lepenkových krabicích, které budou nahrazeny novými plastovými
boxy. Výměnu krabic za boxy bude možné po vybudování nových regálů v depozitáři č. 11 a
částečné úpravě regálů v depozitáři č. 13.
Paleontologická podsbírka je v současnosti deponována ve třech depozitářích: v hlavní
budově muzea v Olomouci to jsou depozitáře 11, 14 a externí depozitář v Chudobíně. Snahou
je vytvořit prostory pro tzv. Langovu sbírku spodnokarbonských zkamenělin, která je uložena
v externím depozitáři v Chudobíně.
1.7.3. aktuální potřeba - nárůst o cca 750 m2
Podsbírka archeologie je v současné době z 90% uložena v Chudobíně. Pro její bezpečné a
trvalé uložení se počítá s rekonstruovanými prostorami v Letním refektáři, který čeká na
rekonstrukci.
Podsbírky geologická a 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 podsbírek.
Paleontologická podsbírka: po přestěhování Langovy sbírky z dočasného úložiště
v Chudobíně (nevhodné fyzikální parametry) bude potřeba vytvořit nové depozitní prostory.
Pro geologii a mineralogii je plánován Letní refektář. Paleontologie by pak byla umístěna
v prostorách po geologii a mineralogii.
1.8. Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám
1.8. Předměty v jiné evidenci
1.8.1. Předměty v účetní evidenci
cel.
z toho
1.8.1.1. Faksimile
1.8.1.2. Modely
1.8.1.3. Figuríny
1.8.1.4. Jiné
1.8.2. Přeměty v doprovod.
Evidenci
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
1.8.3.2. Archiv
1.8.3.3. Fotoarchiv
1.8.3.4. Videokazety

počet
9
3
1
2
3
101

101
105 595
58 993
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
Faksimile
3
Modely
1
Figuríny
2
Jiné
3
Předměty v doprovodné evidenci dokumentace sbírek
1.8.2.1. Srovnávací soubory
1.8.2.2. Zvukové nahrávky
1.8.2.3. jiné
101
Předměty s evidencí podle samostatných předpisů
Knihovna
58.993
- přírůstek
103
- nákup
40
63
- výměna
- Fotoarchiv
46 326
- videokazety
157
- elektronické nosiče
- ostatní
119
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2. Věda výzkum
2.1.Interní úkoly celkem, z toho
2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu
2.1.2. Podíl na jiném výzkum
2.1.3. Mezioborové výzkumy
2.2. Externí úkoly celkem, z toho
2.2.1.vlastní nebo vedoucí úkolu
2.2.2. podíl na jiném výzkumu
2.2.3. mezioborové výzkumy
2.2.4. mezinárodní výzkumy
2. 1. interní úkoly

počet, z toho:
18
15
3

v zahraničí

13
5
6
1
1

18

2.1.1. vlastní nebo vedoucí výzkumu

15

- Vedení databáze Banky semen ohrožených druhů rostlin / 20 dnů
- Germinační testy vzácných a ohrožených druhů rostlin, dopěstovávání klíčních rostlin
a možnosti kultivace / 20 dnů (Mgr. Bábková Hrochová, M., Bc. Vaňáková, M.)
- Výzkumné šetření Vzdělávací programy muzeí jako součást environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty / 30 dnů (Spáčilová, I., Bc. Vaňáková, M. – úvazek 0,5):
- Regionální faunistický výzkum Heteroptera / 25 dnů / doplnění sbírek VMO, Mgr. Krist
- Mateřské efekty u rodu Ficedula / 100 dnů / publikace 1 VMO, Mgr. Krist

- Záchranný výzkum a sledování těžené lokality VÁPENKA VITOŠOV / 25 dnů –
dokumentace nově objevených krasových struktur a typů speleotém, RNDr. Morávek
- Výzkum mineralogických lokalit na území Olomouckého kraje: revize mineralogických
poměrů reliktů starých důlních děl – celkem 24 lokalit / 32 dnů / 2 odborné články +
doplnění sbírkového fondu, ing. Novotný
- Revize mineralogických poměrů lokalit Olomouckého kraje nemontánního charakteru
11 lokalit / 13 dnů / doplnění sbírkového fondu VMO, ing. Novotný
- Sběr na geologických lokalitách mimo území Olomouckého kraje – 3 lokality / 3 dny /
doplnění sbírkového fondu, ing. Novotný
- Výzkum spodnokarbonské goniatitové fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny
/ 27dnů, Mgr. Lehotský
- Výzkum fosilních stop spodního karbonu kulmské facie Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny / 13 dnů, Mgr. Lehotský
- Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén, baden) / 5dnů
- Zpracování osteologického materiálu sbírky VMO / 19dnů, Mgr. Lehotský
- Reprodukční biologie plcha velkého na Střední Moravě. Výstup: sběr dat, příprava
článku / 36 dnů, Mgr. Adamík
- Dokončení studia zimní ekologie pěvců a jejích přežívání v podhůří Jeseníků. Výstup:
zpracování a analýza dat / 11 dnů , Mgr. Adamík
- Studium hybridní zóny lejska bělokrkého a lejska černohlavého v Jeseníkách. Výstup:
průběžný sběr dat / 10 dnů, Mgr. Adamík
- Pilotní studium biologie plšíka lískového a plcha lesního. Výstup: sběr dat / 7 dnů, Mgr.
Adamík
2.1.2. podíl na jiném úkolu
3
- Projekt Identifikace tradiční a lidové kultury, Regionální pracoviště TLK:
- Determinační znaky u zástupců čeledi Asilidae (vědecká kresba), Mgr. BábkováHrochová
- Podíl na výzkumném šetření Vzdělávací programy muzeí jako součást
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty / 10 dnů , Mgr. Bábková Hrochová
2.2. Externí úkoly ( zdroje mimo příspěvek zřizovatele )

13

2.2.1. Vlastní nebo vedoucí výzkumu
5
- Grant GAČR 206/07/0483: Vliv změn klimatu na interakce mezi pěvci a plchy:
důsledky pro jejich životní styly. Dokončení řešení grantu. Mgr. Adamík
- Rodičovské efekty u lejska bělokrkého. Publikace, Mgr. Krist
- Výzkum spodnokarbonské goniatitové fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny, Mgr. Lehotský
- Výzkum fosilních stop spodního karbonu kulmské facie Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny, Mgr. Lehotský
- Výzkum paleontologických lokalit středomoravského terciéru (miocén, baden), Mgr.
Lehotský
2.2.2. Podíl na jiném úkolu
6
- Realizace záchranného programu pro matiznu bahenní (Angelica palustris) / 5 dnů,
Mgr. Bábková-Hrochová
- Výzkumný záměr MŠMT 6198959212: Životní strategie živočichů: proximativní a
ultimativní mechanizmy / Stanislav Bureš / 30 dnů / publikace 1 MŠMT, Mgr. Krist

- Národní muzeum Praha, Kroužkovací stanice: Studium vlivu změn klimatu na
populace čápa bílého. / 5 dnů, Mgr. Adamík
- Katedra zoologie PřF, Univerzita Karlova v Praze: Genetika populací plcha velkého. /
5 dnů, Mgr. Adamík
- Výzkumný záměr MŠMT 6198959212 Životní strategie živočichů: proximativní a
ultimativní mechanizmy; podíl na záměru Univerzity Palackého v Olomouci / 3 dny,
Mgr. Adamík
- Zajištění provedení rentgenometrických analýz formou spolupráce od různých
subjektů – adekvátní hodnotě cca 6,5 tis. Kč / 7 dnů / Výstup: determinace minerálů
mineralogické podsbírky, odborné a popularizační články, ing. Novotný
2.2.3. Mezioborové výzkumy
1
- Správa CHKO Jeseníky – současný stav mineralizace důlních lokalit, na nichž je
prováděna likvidační činnost. – Jednání, mineralogické podklady. / 5 dnů / Výstup:
doplnění sbírkového fondu VMO, ing. Novotný
2.2.4. Mezinárodní projekty
1
- Large-scale variability in survival of the edible dormice / Veterinární univerzita ve
Vídni, Rakousko. / Mgr. Adamík, P. / 3 dny
2.3. Odborná prezentace

41 / 3

2.3.1.Konference
2.3.1.1pořadatel
2.3.1.2.aktivní účast
2.3.1.3.pasívní účast
2.3.1. konference

3

20
1
9
10
20

/

2
1
3

2.3.1.1. pořadatel
1
- Moravskoslezské paleozoikum, UP Olomouc, 10. 2. 2009, paleontologické pracoviště
2.3.1.2. aktivní účast
9 / 2
- Pavel Stabrava, Zuzana Loskotová, Ondrej Šedo: Sídliště a hrnčířské pece z doby
římské v Opavě-Kylešovicích / Settlement and pottery kilns from the Roman times in
Opava-Kylešovice. – Mgr. Loskotová .
- Muzeum a škola 2009 – Jít si naproti, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 18.
až 19. února 2009
(přednášející: Mgr. Bábková Hrochová, M., Spáčilová, I., Mgr. Dokoupilová, Monika –
externí lektorka VMO)
- European Ornithologists‘ Union 2009 Conference / 21.-26.8. 2009 / Curych, Švýcarsko
/ prezentace posteru: Egg size and offspring quality in birds: a meta-analysis, Mgr. Krist,
Adamík, P., Hušek, J. & Cepák, J.: Bird ringing records as an overlooked source of long-term
phenological data.
- Kvartér 2009, 26. 11. 2009, MU Brno, Mgr. Lehotský
- Moravskoslezské paleozoikum 2009 / UP Olomouc / přednáška / 10. 2. 2009, ing.
Novotný
- 40 let CHKO Jeseníky / konference Správy CHKO Jeseníky, Karlova Studánka /
přednáška / 12. 11. 2009, ing. Novotný

- Zoologické dny, Brno,13.–13. 2. 2009, Adamík, P., Gazárková, A. & Škráček Z.: Sezónní
aktivita plcha velkého Glis glis.
- 28. aktiv Kroužkovací stanice Národního muzea Praha, 17.-18.10.2009, Klatovy.
Kukačky u ťuhýků: kroužkovací záznamy jako doklad náhlého vymizení parazitace. Mgr.
Adamík
- Kroužkování na litevské stanici Ventés Ragád, Mgr. Adamík
2.3.1.3. pasivní účast
10 / 1
- Konference Obnova demokracie v Československu po roce 1989 –
Katedra společenských věd Pedagogické fakulty UP v Olomouci – 17.-18.8.Drtílková , Mgr. Kunzfeldová, Mgr. Sovková
- Konference Quo vadis, kartografie? – Kartografická společnost ČR –
30.9.- Drtílková
- Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a
Slezska VKOL, 14.-15.10. 2009 - Habustová
- XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne / The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL
MEETINGS v Karlově (Polsko) Pořadatel: Instytut Archeologii Universytetu
Wrocławskiego – Hlubek
- Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů,
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, únor 2009, Sovková
- Muzejní marketing, Masarykovo muzeum v Hodoníně, červen 2009, Sovková, Zdražil
- Muzeum a změna III., Národní muzeum, Praha, 17. až 19. února 2009 (účast: Mgr.
Bábková Hrochová, M., Bc. Vaňáková, M.)
- Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV (sekce
Využití dramatické výchovy při práci se zdravotně znevýhodněnými), Pedagogická fakulta
Masarykovy Univerzity, Brno, 22. dubna 2009 (účast: Mgr. Bábková Hrochová, M., Bc.
Vaňáková, M.)
- Muzeum a škola 2009 – Jít si naproti, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 18. až
19. března 2009 (účast: Bc. Vaňáková, M.)
- Zoologické dny 2008 / 10.–13. 2. 2009 / Brno (Mgr. Krist, PhD.
2.3.2. semináře
2.3.2. Semináře
2.3.2.1pořadatel
2.3.2.2.aktivní účast
2.3.2.3.pasívní účast

19
1
2
16

2.3.2.1. pořadatel
1
0
- Praktický seminář Vánoční vazba pro studenty U3V, 7. 12. 2009, klubovna VMO, 20
účastníků zdarma, PhDr. Fifková s Mgr. Vychodilovou
2.3.2.2. aktivní účast
2
- Seminář muzejních geologů AMG, Jihomoravské muzeum Znojmo, 26.–29. 5. 2009 –
přednáška o karsologických výzkumech VMO, RNDr. Morávek
- Květinová aranžmá v historických interiérech, 2. – 4. 9. 2009, zámek Buchlovice,
pořadatel Národní památkový ústav, ú.o.p. Kroměříž a ú.o.p. Brno, a Květinová galerie Brno;
PhDr. Fifková

2.3.2.3. pasivní účast

16

- Seminář Vize cestovního ruchu v Olomouckém kraji v roce 2009 - v
rámci
výstavy Tourism Expo – Výstaviště Flora Olomouc – 23.1. Drtílková
- Kartografický den – seminář o moderním pojetí tematického mapování v geovědních
oborech – Přírodovědecká fakulta UP – 27.2.Drtílková
- Fotografie v muzeích – Technické muzeum v Brně – 29.4. PaedDr. Drtílková , Mgr.
Kunzfeldová
- Měření výkonu a kvality činnosti knihoven, VKOL – 12. 3. 2009-Habustová
- Jsou naše knihovny sto let za opicemi? VKOL - 18. 3. 2009- Habustová
- Katalogizační pravidla AACR2® + věcný popis – VKOL - 8. 4. 2009-Habustová
- Jmenné selekční údaje ve formátu MARC 21 - VKOL -29. 4. 2009-Habustová
- Jmenná katalogizace pokračujících zdrojů ve formátu MARC 21 – VKOL -20. 5. 2009Habustová
- Jmenná katalogizace přítisků a přívazků ve formátu MARC 21- VKOL -27. 5. 2009Habustová
- Katalogizace elektronických zdrojů – VKOL -17. 6. 2009-Habustová
- Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových
kachlů, Uherské Hradiště – Mgr. Loskotová
- Květinové aranžmá v historických interiérech – 2.-4. 9. 2009 Vychodilová
- Digitalizace fotografií – Tech. muzeum Brno, 9.12. 2009 - Zdražil
- Botanické dny a Seminář muzejních botaniků ČR a SR, České Středohoří, 25. až 28.
května 2009 (účast: Mgr. Bábková Hrochová, M.)
- Veletrh ekologických výukových programů, Želiv, 1. až 4. září 2009 (účast: Mgr.
Bábková Hrochová, M., Spáčilová, I., Bc. Vaňáková, M.)
- Jednání Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG, Brno, 7.
prosince 2009 (účast: Mgr. Bábková Hrochová, M.)
2.3.3. dílny

2

2.3.3 Dílny
2.3.3.1.pořadatel
2.3.3.2. aktivní
2.3.3.3.pasívní účast
2.3.3.1. pořadatel

2
1
1

1

:
- Využití muzea ve výuce výtvarné výchovy v návaznosti na požadavky Rámcově
vzdělávacího programu, 12 účastníků (studenti Pedagogické fakulty MU Brno), 9. dubna
2009 (lektoři: Spáčilová I., Bc. Vaňáková, M., Mgr. Dokoupilová, M.)
2.3.3.2. aktivní účast
1
- Dramatická výchova, její metody a techniky užívané ve výuce žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity a SDV Labyrint,
Brno, 23. dubna 2009 / hlavní lektor: Andy Kempe, University of Reading (Velká Británie) /
účast: Mgr. Bábková Hrochová, M., Bc. Vaňáková, M.

3. Prezentace
3. Prezentace
3.1.1. Ediční činnost , z toho
3.1.1.1. Vydané muzeem
3.1.1.2. Vlastní titul
3.1.1.3. Podíl na edici
3.1.1.4. Periodika
3.1.1.5. Celkem

3

2
5

3.1.1 Ediční činnost
3.1.1.1 vydané muzeem
3
M. Hošková, Obrázky na skle – katalog na www.vmo.cz/sbirky
Garčic, J. – Rozsíval, P.: Kulturní dědictví Olomouckého kraje / Kulturno nasledstvo
Regiona Olomouc. Olomouc 2009, ISBN 978-80-85037-85-2, 36 stran
J. Šváb, Inkviziční procesy:, Olomouc 2009, ISBN 978-80-85037-84-5
3.1.1.3..periodika
2
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 297/2009, 116 s. ISSN 1212-1134, ISBN 97880-85037-56-2
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 298/2009, 176s. ISSN 1212-1134, ISBN 97880-85037-55-5
3.1.2. publikace
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.
3.1.2.5. Informační članky
3.1.2.6. Nálezové zprávy
3.1.2.7. Celkem
3.1.2.1. samostatné tituly

5
1
15
1
13
35
5

Faměra, M. – Dolníček, Z. – Lehotský, T. (ed) 2009: Moravskoslezské paleozoikum 2009,
Olomouc: PřF UP Olomouc, 19 s.
Bábková Hrochová, M. – Jongepierová, I. – Tlusták, V. (2008): Pěstování a kultivace. In.:
Jongepierová, I. ed.: Louky Bílých Karpat - Grasslands of the White Carpathian Mountains. 1.
vyd. Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty. ISBN 978-80-903444-6-4.
Publikace byla v říjnu 2009 v rámci udílení Cen ministra životního prostředí oceněna
Čestným uznáním za výjimečný počin v oblasti životního prostředí.
Morávek R.: podíl na edici publikace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: Chráněná
území ČR – díl 13. Jeskyně České republiky / dokončení úprav textu a příloh – publikace byla
vydána / 7 dnů

Novotný, P. – Schmidtová T.: Průvodce Naučnou stezkou Sobotín – Maršíkov. 32 str., AOPK
ČR – Správa CHKO Jeseníky.
Novotný, P. – Schmidtová, T.: terénní tabule pro Naučnou mineralogickou stezku Sobotín –
Maršíkov, zhotovitel Správa CHKO Jeseníky, informační tabule jsou instalovány v terénu na
jednotlivých stanovištích
3.1.2.2. studie

1

Drtílková, L. - Vznik a vývoj českého zemědělského školství na střední Moravě do první
světové války – Zprávy VMO, 2009, č. 298, s. 87-104.
3.1.2.3. odborné články

15

Kunzfeldová, J.: Bibliografie Václava Buriana - 3. část, Zprávy VMO, č. 298, s. 141 - 152
Krist, M. (2009): Short- and long-term effects of egg size and feeding frequency on offspring
quality in the collared flycatcher (Ficedula albicollis). Journal of Animal Ecology, 78, 907–
918.
Jansová, A. – Krist, M. (2009): Měkkýši České a Slovenské republiky ve sbírce
Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 297, s. 21–33.
ISSN 1212-1134.
Novotný, P. – Pauliš, P. (2009): Pyromorfit z Hluboček-Mariánského Údolí – nový výskyt
v moravskoslezském kulmu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 297, s. 34–38. ISSN
1212-1134.
Novotný P. – Král, J. (2009): Žilná mineralizace ve štole v Čechách pod Kosířem. Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 297, s. 39–44. ISSN 1212-1134.
Adamík, P. – Hušek, J. – Cepák, J. (2009): Rapid decline of Common Cuckoo Cuculus
canorus parasitism in Red-backed shrikes Lanius collurio. Ardea, 97, s. 17–22.
Hušek, J. – Adamík, P. – Cepák, J. – Tryjanowski, P. (2009): The influence of climate and
population size on the distribution of breeding dates in the red-backed shrike (Lanius
collurio). Annales Zoologici Fennici, 46, s. 439–450.
Najmanová, L. – Adamík, P. (2009): Effect of climatic change on the duration of the
breeding season in three European thrushes. Bird Study, 56, s. 349–356.
Pietruszková, J. – Adamík, P. (2009): Fenologie průtahu bahňáků územím České republiky a
Slovenska: analýza kroužkovacích dat. Sylvia, 45, s. 85–104.
Adamík, P. – Král, M. (2009): K jarnímu výskytu myšice lesní (Apodemus flavicollis,
Melchior 1834) v ptačích budkách. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 297, s. 45–49.
Bábková Hrochová, M. – Hlůza, B. – Vaňáková, M. (2009): Mykologická podsbírka
Vlastivědného muzea v Olomouci – významný přírůstek v roce 2009. Zprávy Vlastivědného
muzea v Olomouci, 297, s. 3–20. ISSN 1212-1134.
Bábková Hrochová, M. – Spáčilová, I. (2009): Se třídou do muzea – využití muzejních
expozic při výuce přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ. Zprávy Vlastivědného muzea v
Olomouci, 297, s. 50–57. ISSN 1212-1134.
Tomáš Palán, J. – Lehotský, T. (2009): Osteologická sbírka Dr. Jindřicha Wankla
deponovaná ve Vlastivědném muzeu v Olomouci revidována. Kvartér 2009, MU Brno.
Hlavatý Ivan, Lašťanské matičky – znovuzrozená tradice, in: Krok – Knihovnická Revue
Olomouckého Kraje 1, roč.6/2009,s. 24 – 26.
Hlavatý Ivan, , „Kuchyně a strava řecké menšiny v České republice jako faktor etnické
identity“, in.: Národopisná revue 3/2009, Strážnice

3.1.2.4. populární články
1
Fifková, R.: Osvícené hlavy minulosti / Ludvík ze Žerotína a Velké Losiny. Krok, č. 2, 2009,
s. 25-32.
3.1.2.5. informační články
13
Stalo se před 20 lety / Návrat demokracie do Československa - Kdy-Kde-Co
v Olomouci, listopad 2009, s. 29 (ve spolupráci s Mgr. J. Kunzfeldovou)
Vzácné rukopisy, inkunábule a staré tisky ve fondu Sbírkové knihovny VMO. Zprávy
VMO 298. S. 153-156, 2009. Habustová
Aranžování květin na zámku v Buchlovicích – Zprávy VMO 298. - Vychodilová
Bábková Hrochová, M. – Skořepa, H. (2009): Výstava Lesy Drahanské vrchoviny. Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 297, s. 67–68. ISSN 1212-1134
Novotný, P. (2009): Ověřovací práce v historických důlních dílech v okolí Velké
Bystřice. In: Sborník abstraktů Moravskoslezské Paleozoikum 2009. Olomouc :
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. s. 7–9.
Novotný, P. (2009): Významné mineralogické lokality CHKOJ. In: Sborník abstraktů
z výroční konference 40 LET CHKO JESENÍKY, listopad 2009. Karlova Studánka. s. 14.
Novotný, P. – Schmidtová, T. (2009): Obnova Mineralogické naučné stezky Sobotín –
Maršíkov. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 297, s. 58–66. ISSN 1212-1134
Fifková, R.: Světové velehory očima horolezce. Kdy-kde-co v Olomouci, březen 2009, s.
25.
Fifková, R.: Muzejní depozitáře v novém kabátě. Krok, č. 3, 2009, s. 10-12.
Fifková, R.: Království panenek / Z dílny Anny Šlesinger. Kdy-kde-co v Olomouci,
prosinec 2009, s. 31.
Fifková, R.: Muzejní depozitáře v novém kabátě. Zprávy VMO, společenské vědy, č.
298/2009, s. 163-165.
Fifková, R.: Historické vázy na letní etapě výstavy Flora Olomouc 2009. Zprávy VMO,
společenské vědy, č. 298/2009, s. 167-168.
Fifková, R. – Vychodilová, J: Aranžování květin na zámku v Buchlovicích. Zprávy VMO,
společenské vědy, č. 298/2009, s. 169-170.
Rozpracované, připravené k tisku nebo v tisku:
Z. Loskotová: Hrnčířské pece z doby římské ve Slezsku – Holasovice, Neplachovice, OpavaKateřinky, vydavatelem: Ústav archeologie, Slezská univerzita v Opavě (v tisku) 152
normostran textu + přílohy
Z. Loskotová: Olomouc – Řepčín (k. ú. Řepčín, okr. Olomouc), Doba římská a stěhování
národů, Přehled výzkumů 50, Brno 2009 (v tisku)
Z. Loskotová: Slatinice (k. ú. Slatinice na Hané, okr. Olomouc), Doba římská a stěhování
národů, Přehled výzkumů 50, Brno 2009 (v tisku)
L. Hlubek: Opava-Kylešovice (k. ú. Kylešovice, okr. Opava), Neolit, Přehled výzkumů 50,
Brno 2009 (v tisku)
L. Hlubek: Lošov (k. ú. Lošov, okr. Olomouc), Doba bronzová, Přehled výzkumů 51, Brno
2010 (v tisku)
L. Hlubek: Raduň (k. ú. Raduň, okr. Opava), Středověk a Novověk, Přehled výzkumů 51,
Brno 2010 (v tisku)
L. Hlubek: Mladeč (k. ú. Mladeč, okr. Olomouc), Středověk a Novověk, Přehled výzkumů 51,
Brno 2010 (v tisku)
L. Hlubek: Slatinice (k. ú. Slatinice, okr. Olomouc), Dobra Bronzová, Přehled výzkumů 51,
Brno 2010 (v tisku)

L. Hlubek: Slatinice (k. ú. Slatinice, okr. Olomouc), Doba železná, Přehled výzkumů 51, Brno
2010 (v tisku)
Lehotský, T. – Zapletal, J. (in print): Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách
vybraných olomouckých památek. Břidlice. Budišov nad Budišovkou.
Bábková Hrochová, M. (in print): Od Mamutů k Době ledové – vznik a vývoj
paleontologického programu v expozici Geologie a mineralogie Vlastivědného muzea
v Olomouci. Sborník z konference Muzeum a škola 2009 – Jít si naproti. Zlín : Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlín.
Dokoupilová, M. (in print): Střepy aneb cesta za miskou. Sborník z konference Muzeum a
škola 2009 – Jít si naproti. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín.
Výstavy krátkodobé celkem
3.2.Výstavy krátkodobé
3.2.1. Autorské z výzkumu
3.2.2. Autorská
3.2.3. Podíl na výstavě
3.2.4. Přejatá aktivně
3.2.5. Přejatá
3.2.6.Zapůjčená
3.2.7. Putovní vlastní
3.2.8. Putovní přejatá
3.2.9. Celkem všechny

1
3
1
4
3
2
2
16

katalog

náklady

návštěv. z toho
bezplatných
374
121
5986
4941

1

143 406,90
412 970,27

1

94 033,64
16 790,78 430,63

7592
6882
500
3604

2878
6764
500
3604

2

745631,44

24938

18808

3.2.1. autorská z výzkumu
1
Proměny vitošovského vápence / RNDr. Morávek, R. / 10. 4.–15. 5. 2009 / Vlastivědné
muzeum v Olomouci.
374 návšť. z toho 121 zdarma
3.2.2. autorská
3
Stalo se před 20 lety / Návrat demokracie do Československa (K listopadovým událostem
1989 v celostátním i regionálním kontextu) Drtílková, Kunzfeldová 13.11.2009 – 17.1. 2010 ,
Velký sál VMO, nákl. 385688,67 Kč, návšt. 1423, z toho 121 zdarma
Stalo se před 20 lety – Návrat demokracie do Československa / edukační a botanické
pracoviště / Návrh a realizace třídy základní školy z období normalizace v předsálí Velkého
sálu včetně zajištění a výroby předmětů vystavených v této části výstavy.
Příprava doprovodného programu k celé výstavě formou pracovního sešitu a instalace
doplňkových předmětů jako zdrojů informací (mapy, programy kin, dobové letáky,
fotografie).
Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje: PhDr. Renáta Fifková:
1.1. – 11.1. 2009, Severní sál VMO
235 návštěvníků z toho 40 zdarma
Zelené perly - historické parky Olomouckého kraje:6. 5. – 2. 7. 2009, výstavní síň
Arboreta Bílá Lhota,
4.328 návštěvníků zdarma
3.2.3. podíl na výstavě
1
Příběh planety Země / pracoviště paleontologie / podíl na přípravě části výstavy věnované
moravským třetihorám instalované v hlavní budově Národního muzea v Praze. Výstava
potrvá od 30. 9. 2009 do 6. 7. 2010.

3.2.4. přejatá aktivně
4
Království panenek - z dílny pí Šlesingrové – , Severní sál VMO, 6. 11. 2009-31.12.2009,
Mgr. Sofková
3243 návšť. z toho 647 zdarma
Betlémy (přechod z r. 2008), předsálí, 1.1. – 25.1. 2009
866 návšt. z toho 362 zdarma
Světové hory očima horolezce, chodba přízemí, 12.2.-19.3. 2009, 498 návšt. z toho 95 zd.
Výstava betlémů, chodba přízemí, 4.12.-31.12.2009, 2985 návšt. z toho 1774 zdarma
3.2.5. převzatá
3
Hranice tří císařství – Severní sál, 21.1. – 23.2. 2009, 132 návšť. z toho 14 zdarma
Kaktusy a sukulenty – atrium, 19.6. – 22.6.2009, 250 návšť.
z toho 250 zdarma
Terarijní zvířata – Severní sál, 9.10.0- 18.10.2009, 6500 návšť., z toho 6500 zdarma
3.2.6. zapůjčená
2
Výstava map a glóbů, na regionální výstavě cestovního ruchu Tourism Expo 2009 –
výstaviště Flora Olomouc, 23.- 25.1.2009, dr. Drtílková cca 500 návšť/500 zdarma
Kulturní dědictví Olomouckého kraje – Kulturno nasledstvo Regiona Olomouc, Srbsko
- Vojvodina
3.2.7. putovní vlastní
2
Zkameněliny: archiv života / Mgr. Lehotský, T., /6. 6.–6. 9. 2009 / Hranice, 597 n.zdarma
Mgr. Lehotský, T., /
5. 11. 2009–3. 1. 2010 / Jihlava 1500 zd.
Zkamenělé stopy / Mgr. Lehotský, T.,. / 26. 11. 2009–7. 2. 2010 / Prostějov 1507 n. zdarma
Příprava výstav na další sezóny:
Příprava tématických výstavek do vitrin na chodbě VMO – dr. Bortlová, Bábková Hrochová
Příprava autorské výstavy Adonisova zahrada / Symbolika květin v mýtech, legendách a
výtvarném umění, heuristická činnost, práce na scénáři, PhDr. Fifková
Příprava autorské výstavy Olomoucké baroko (Výstava Muzea umění Olomouc a
Vlastivědného muzea v Olomouci, listopad 2010-duben 2011) výběr sbírkových předmětů,
vypracování hesel do společného katalogu – Zdražil, Kunzfeldová, Sofková, Bortlová,
Habustová, Hošková
Libreto stálé historické expozice – Zdražil, Sovková, Hlubek
Libreto národopisné expozice – PhDr. Hošková
Příprava národopisné expozice - přípravné práce na libretu do zámku v Čechách pod
Kosířem – PhDr. Hošková
3. 2. Výstavy krátkodobé

celkem

3.2.1. Autorská z výzkumu

1

Proměny vitošovského vápence 10. 4.-17.5.

3.2.2 Autorská
Název

Severní sál

143.406,90 Kč

374

121

3
Termín

Místo

Zelené perly

1. 1. – 11. 1.

Severní sál, chodba

Zelené perly

6. 5.- 2. 7.

Výstavní síň ABL

Stalo se před 20 lety

14. 11. – 31. 12.

Celkem

-

Velký sál

Katalog

Náklady

ano

27281,60 Kč

-

Návštěv Z toho bezplatných
235

40

4.328

4.328

385.688,67 Kč

1.423

412 970,27 Kč

5 986

573
4 941

3.2.3. Podíl na výstavě

1

Příběh planety Země

30.9. – 6.7.2010

3.2.4 Přejatá aktivně

Nár. muzeum Praha

4

Betlémy

1. 1.-25. 1.

předsálí

Světové velehory očima horolezce 12. 2. -19. 3.

chodba přízemí

Království panenek

6. 11.- 31.12.

Severní sál

Výstava betlémů

4. 12.-31. 12.

849,- Kč

-

866

362

26.908,64 Kč

498

95

66.276,- Kč

3.243

647

2.985

1.774

7 592

2 878

-

přízemí chodba

-

Celkem

94.033,64 Kč

3.2.5 Přejatá

3

Hranice tří císařství

21. 1.-23. 2.

Severní sál

Výstava kaktusů a sukulentů

19.6.-22.6.

atrium

Terarijní zvířata

9. 10.-18. 10.

Severní sál

16.790 Kč

Celkem
3. 2. 6 Zapůjčená

132

14

-

250

250

--

6.500

6.500

6 882

6 764

500
500

500
500

597
1500
1507

597
1500
1507

3 604

3 604

16 790,- Kč
2

Kulturní dědictví Olomouckého kraje/
Kulturno nasledstvo Regiona Olomouc
Výstava map a glóbů
Celkem

22.1. – 25. 1.

3.2.7. Putovní vlastní

2

Zkameněliny – archiv života
„
Zkamenělé stopy

Srbsko-Vojvodina

ano

78.430,63 Kč

Flóra Olomouc
78 430,63 Kč

6,6, - 6.9.
5.11. – 31.12.
26.11. – 7.2.10

Hranice
Jihlava
Prostějov

Celkem

Návštěvníci krátkodobých výstav celkem
Náklady na krátkodobé výstavy

24 938 z toho
745 631,44 Kč

18 808 zdarma

3.3. Expozice
3.3. Expozice
3.3.1. autorská (zrušeny k
30.4.2009)
3.3.2. Podíl na expozici
3.3.3. Reinstalace expozice
3.3.4. stávající expozice (mimo
muzeum)
3.3.5. Arboretum Bílá Lhota
3.3.6. celkem

11

1682

182

2
1
14

2 216
10 474
14 372

2 216
1 189
3 587

3.3. Expozice
3.3.1. expozice autorské
11
Expozice ohrožených druhů rostlin - trvá
Historické hodiny a olomoucký orloj zrušena k 30.4.2009 (rekonstrukce topného systému)
Neživá příroda
zrušena k 30. 4. 2009
Živá příroda
zrušena k 30. 4. 2009
Doba ledová je doba ledová zrušena k 30. 4. 2009
zrušena k 30. 4. 2009
Pravěk Olomoucka
Kalciopetersit – nový minerál v mineralogickém systému, nalezený v blízkosti Olomouce
zrušena 30.4.2009 a obnovena 24.11.2009
Výběr z Hudebního fondu zrušena k 30. 4. 2009, obnovena 10. 12. 2009
Výběr Zbraně
zrušena k 30. 4. 2009, obnovena 10. 11. 2009
Výběr UP
zrušena k 30. 4. 2009
Výběr POŘ
zrušena k 30. 4. 2009
Návštěvníci expozic v hlavní budově VMO 1682
z toho 182 zdarma
3.3.4. stávající expozice (mimo muzeum) 2
298
- Z dějin města Uničova, muzeum U Vodní branky v Uničově
- Historie obce Drahanovic, expozice v Černé věži v Drahanovicích 1 918
z toho 2216 zdarma
Návštěvníci expozic mimo muzeum 2216
3.3.5.. Arboretum Bílá Lhota

10 474

Celkem návštěvníci expozic: 14 374
Celkem návštěvníci výstav a expozic:

z toho 1 189 zdarma

/ 3587
39 312

z toho 22 395 zdarma

3.4. Dílny a exkurze
3.4. Dílny a exkurze
3.4.1. Autorské z uzavřeného
výzkumu.
3.4.2. Autorské
3.4.3. Podíl na cizí dílně
3.4.4. Převzaté s podílem kurátora
3.4.5. Převzaté
3.4.6. Exkurze
3.4.7. celkem

34
4

771

771

3
41

62
833

62
833

3.4.2. autorské
34/771
výchovně-vzdělávací programy pro žáky základních škol v expozicích VMO (celkem
programů 16 / účastníků 322, z toho 1 program pro děti s postižením = 10 účastníků)
Chlupatý svět (expozice Zoologie / 4x / 78 účastníků
… Doba ledová je doba ledová… (expozice Neživá příroda a Zoologie / 7x / 137 účastníků
Střepy aneb cesta za miskou (expozice Pravěk Olomoucka / 4x / 83 účastníků
Na hladině? (expozice Zoologie / 1x / 24 účastníků

Programy vytvářejí, připravují a lektorují: Mgr. Bábková Hrochová, M., Spáčilová, I., Bc.
Vaňáková, M., Mgr. Dokoupilová, M. (externí lektorka VMO, autorka programu Střepy aneb
cesta za miskou)
Dalších 11 objednaných programů s předpokládaným počtem 249 účastníků bylo zrušeno
z důvodu rekonstrukce topného systému v hlavní budově VMO.
Barrandien 2009 / 20.–24. 4. 2009 / 45 účastníků
Neživá příroda Moravskotřebovska / 24. 8.–2. 9. 2009 / 25 účastníků
3.4.3. podíl na cizí dílně
4
NATURA Opava – příprava a jednání s environmentálním programem a výtvarným
plenérem v Řecku / formou náhradního volna pracovníka
8. Mezinárodní škola v přírodě v Ag. Apoštolu v Řecku 11. 6.–24. 6. 2009 / podíl na
vedení exkurze pořádané Naturou Opava / formou vlastní dovolené pracovníka
Přírodovědná exkurze Třesín – Mladečský kras / Přírodovědná sekce VSMO / 30. 5.
2009
Přírodovědný jarmark v Olomouci / 24. 6. 2009 / PřF UP Olomouc
3.4.6. exkurze 3 / 62
Exkurze pracovníků VMO ve Státním okresním archívu Olomouc a naopak exkurze jejich
pracovníků na nově opravené budově depozitářů VMO na Denisově ulici. Kunzfeldová,
Sovková, 25 účastníků
Geologicko-ložisková exkurze uranového ložiska Rožná, závod GEAM Dolní Rožínka, fárání
a informace o současném stavu těžby uranu v ČR a ve světě – akce zajištěna pro PÚ VMO a
členy Přírodovědné sekce VSMO – 1 den / 22. 10. 2009, RNDr. Morávek, 37 účastníků
3.5.

přednášky celkem

3.5. Přednášky
3.5.1. Autorské z uzavřeného
výzkumu.
3.5.2. Autorské
3.5.3. Celostátní projekt
3.5.4. Mezinárodní projekt
3.5.5. Přednesené v zahraničí
3.5.6. Celkem
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375
633
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1008
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3.5.2. autorská
10
Novotný, P.“ Tvorba a ochrana geologických muzejních sbírek, VMO, únor 2009, 14
studentů Pedagogické fakulty UP Olomouc
Fifková, R.: Komentovaná prohlídka výstavy Zelené perly pro pracovníky Výstaviště
Flora Olomouc, a.s., 9. 1. 2009, účast 19 posluchačů
2x Fifková R.: Kulturní dějiny historických zahrad a parků II., pro Univerzitu třetího
věku, klubovna VMO, 23. 3. a 30. 3. 2009, celkem účast 95 posluchačů
2x Fifková, R.: Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném umění, pro
Univerzitu třetího věku, klubovna VMO, 27. 4. a 7. 5. 2009, celkem účast 95 posluchačů
2x Fifková, R.: Nejkrásnější historické zahrady Portugalska, pro Univerzitu třetího věku,
klubovna VMO, 14. 9. a 21. 9. 2009, celkem účast 81 posluchačů

Fifková, R.: Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném umění, pro Akademii
třetího věku, Městský úřad Prostějov, 16. 9. 2009, účast 32 posluchačů
Hlavatý. I.: Advent adoba vánoc, VKOL 5.12.2009, 39 posl.
3.5.3. přednesena za celostátní účasti
12
Mgr. Bábková Hrochová, M.: Od Mamutů k Době ledové – vznik a vývoj
paleontologického programu v expozici Geologie a mineralogie Vlastivědného muzea
v Olomouci, 18. února 2009, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (konference
Muzeum a škola 2009 – Jít si naproti)
Spáčilová, I.: Se školou do muzea, 18. února 2009, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Zlín (konference Muzeum a škola 2009 – Jít si naproti)
Mgr. Dokoupilová, M.: Střepy aneb cesta za miskou, 18. března 2009, Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (konference Muzeum a škola 2009 – Jít si naproti)
Mgr. Lehotský T.: Od trilobita k jeskynnímu medvědovi, Městské muzeum a galerie
Hranice, 26. 6. 2009, cca 200
Mgr. Lehotský: Paleoichnologie, Masarykova univerzita Brno, 10. 11. 2009, cca 25
Mgr. Lehotský: Les Ballets Russes, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava, 6. 11. 2009, cca 150
Mgr. Lehotský: Beseda s Hanou Vláčilovou a Janem Kadlecem, Librex, Ostrava, 5. 11.
2009, cca 40
Mgr. Lehotský:Beseda s manžely Globovými, Muzeum umění Olomouc – café Amadeus,
16. 6. 2009
Mgr. Lehotský: 2x přednáška pro Univerzitu třetího věku, Vlastivědné muzeum v
Olomouci, cca 80, březen 2009
Ing. Novotný: Ověřovací práce v historických důlních dílech v okolí Velké Bystřice,
Moravskoslezské paleozoikum UP Olomouc, 10. 2. 2009, cca 35 účastníků
Ing. Novotný: Významné mineralogické lokality na území CHKO Jeseníky, konference
Správy CHKO Jeseníky ke 40. výročí vzniku, Karlova Studánka, 12. 11. 2009, cca 65
účastníků

3.6. Kulturně výchovná činnost –aktivity realizované externími pracovníky
3.6. Kulturně výchovná činnost
3.6.1. Kult. projekty obecně
3.6.2. Koncerty
3.6.3. Přednášky
3.6.4. Exkurze
3.6.5. Jiné
3.6.6 Celkem
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3.6.1. kulturní podniky obecně
3
- Den na panském sídle – Čechy pod Kosířem , srpen 2009, 1600 návšt.
- Jízda autoveteránů – Čechy pod Kosířem, červenec 2009, 800 návšť.
- JOSEFKOL – Čechy pod Kosířem, červenec 2009, 1200 návšť.
3.6.3. přednášky
31
PhDr.Pavel Urbášek. ředitel archivu UP, Sametová revoluce, k výstavě Stalo se před 20
lety / Návrat demokracie do Československa – 12.11., 25 návštěvníků

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 2008/2009
16. 2. a 9. 3. Mgr. Lenka Vaňková (NPÚ, ú. o. p. Olomouc):
Renesanční móda II.
23. 2. a 2. 3. Mgr. Tomáš Lehotský, Ph. D. (VMO):
Les Ballets Russes
23. 3. a 30. 3. PhDr. Renáta Fifková (VMO):
Kulturní dějiny historických zahrad a parků II.
15. 4. a 20. 4. PhDr. Simona Jemelková (MUO):
Olomoucké domy a paláce ve světle stavebně historických průzkumů II.
16. 3. a 6. 4. Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (FF UP):
Slavní hudebníci v Olomouci
27. 4. a 7. 5. PhDr. Renáta Fifková (VMO):
Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném umění
11. 5. a 18. 5. Mgr. Jitka Tláskalová (ZUŠ M. Stibora):
Malířská rodina Mánesů
Celkem se zúčastnilo 14 přednášek letního semestru 735 posluchačů U3V, studentů 2. a 3.
ročníku zdarma
Zimní semestr akademického roku 2009/2010
14. 9. a 21. 9. PhDr. Renáta Fifková (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Nejkrásnější historické zahrady Portugalska
30. 9. a 5. 10. Mgr. Petr Čehovský (Katedra dějin umění FF UP):
Ohlasy italské renesance v Olomouci
12. 10. a 19. 10. Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií
FF UP):
Česká literatura ve filmu 60. let
26. 10. Mgr. Jakub Korda (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP):
Ikonologie
2. 11. PhDr. Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc):
Olomoučtí barokní sochaři
9. 11. a 16. 11. Mgr. Lenka Vaňková (Národní památkový ústav, ú. o. p. Olomouc):
Móda 1. poloviny 17. století
23. 11. a 30. 11. PhDr. Helena Veličková (Vědecká knihovna v Olomouci):
Tři čeští básníci očima grafoložky
7. 12. a 14. 12. PhDr. Miloslava Hošková, CSc. (Vlastivědné muzeum v Olomouci):
Zimní zvykosloví
Celkem se zúčastnilo 14 přednášek zimního semestru 567 posluchačů U3V, studentů 2. a 3.
ročníku zdarma
Celkem se výuky U3V, 28 přednášek, v r. 2009 zúčastnilo 1.302 studentů zdarma.
Výukový program v expozici Od orloje k hodinám pro ZŠ Náklo, 8. ročník, 27. 3. 2009,
15 žáků, PhDr. Fifková
Mgr. O. Jakubec, Ph.D. (MUO): Významné barokní památky Olomouckého kraje,
klubovna VMO, 13. 10. 2009, v rámci Přednáškového cyklu VMO pro SŠ Olomouckého
kraje, účast 59 studentů

3.6.4. exkurze
3
FF UP, studenti semináře historie – 3., 10. 12. 2009 Stecker, Zdražil, Kunzfeldová,
Habustová
Zámek a zámecká zahrada v Buchlovicích, hrad Buchlov, celodenní exkurze 2 x, 18. 5.
2009 a 21. 5. 2009, účast celkem 66 studentů U3V – seniorů, zdarma. PhDr. Renáta Fifková
(VMO) – Ing. Lenka Křesadlová, Ph. D. (NPÚ, ú.o.p. Kroměříž):
3.7. internet
3.7. Internet
3.7.1. Vlastní stránky
3.7.2. Odkazů na jiných stránkách

vstupů
49 549
nevyplňuj

Počet
nevyplňuj

3.7.1 vlastní stránky: www.vmo.cz
Počet vstupů od 1. 1. do 18. 12. 2009 49.549
Interval aktualizace www stránek je čtrnáctidenní, provádí PhDr. Fifková
správa www stránek Arboreta Bílá Lhota www.volny.cz/arboretum – 31180 vstupů (z toho
9117 vstupů v roce 2009); stránky spravuje Mgr. Bábková Hrochová, M.
www stránky (Výukové programy VMO) VMO dětem http://vmodetem.sweb.cz – 1580
vstupů (z toho 907 vstupů v roce 2009) ; stránky spravuje Mgr. Bábková Hrochová, M.,
Spáčilová, I.
3.7.2 odkazy na jiných stránkách:
www.kr-olomoucky.cz
www.olomoucky-kraj.com
www.olomouc.cz
www.olomouc.com
www.olomouc-tourism.cz
www.olomouc-travel.cz
www.u3v.upol.cz
www.cz-museums.cz
muzeum.jesenik.net
www.muzeumpv.cz
www.muzeum-sumperk.cz
www.prerovmuzeum.cz
www.vkol.cz
www.ac-olomouc.cz
www.spqo.cz
www.rodinnepasy.cz
odkazy na webové stránky VMO dětem:
http://www.sagittaria.ecn.cz/ (www stránky občanského sdružení Sagittaria – Sdružení pro
ochranu přírody střední Moravy)
http://www.pampeliska.eu/index.php?p=vyukove_programy_pracovni_listy&site=olomouc
(www stránky Botanické zahrady a Výstaviště Flora Olomouc – sekce výukové programy)
odkazy na webové stránky Arboreta Bílá Lhota:
http://www.ok-tourism.cz/strednimorava/cil/408/
http://www.olomouc-tourism.cz/index.php?lang=1&kategorie=166&subjekt=125
http://www.tipynavylet.cz/misto-stredni-morava-hana-arboretum-bila-lhota.html
http://www.ceskevylety.cz/zajimavosti.php?kod=223_arboretum-bila-lhota

http://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2009-01-26-2246-za-poznanim-pesi-turistika-bilalhota.html?bl=true
http://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2009-01-26-2246-za-poznanim-pesi-turistika-bilalhota.html?bl=true
4. ostatní činnost
4. Ostatní činnost
4.1. Posudky
4.2. Osvědčení k vývozu
4.3. Členství v komisích
4.4. Studium
4.5. Výuka
4.6. Badatelských návštěv
4.7. Služby dle zák. 122 - bezplatné
4.8. Služby dle zák. 122 placené
4.9. Zájmová sdružení u organizace
4.10. Kontaktů s medii
4.11. Služby veřejnosti
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jen WORD
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136
8
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4.1. Posudky
vystavované pracovišti přírodních věd VMO

20

4.3. Členství v komisích
- Národopisná společnost československá – PhDr. M. Hošková, CSc.
- Redakční rada FOLIA ETHNOGRAPHICA – MZM Brno – PhDr. M. Hošková, CSc.
- Redakční rada Severní Morava, VMO Šumperk – PhDr. M. Hošková, CSc.
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost – Mgr. X. Sofková, tajemnice
- AMG-sekce regionální historie – Mgr. Sovková
- AMG – sekce muzejních knihoven – Mgr. Habustová
- Středomoravská archeologická komise – Mgr. Hlubek
Mgr. Bábková Hrochová, M.:
- Botanická komise AMG
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO
- Redakční rada Zpráv VMO; odpovědná redaktorka přírodovědné řady Zpráv VMO
- Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
- RNDr. Morávek, R:
- Geologická komise AMG
- Agentura Natura Opava – komise pro výzkumný program v Agio Apostoli v Řecku
Ing. Novotný, P.:
- Geologická komise AMG
- Vědecká rada VMO
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO
- Výstavní komise VMO
- Redakční rada Zpráv VMO
- Redakční rada časopisu Minerál
Mgr. Lehotský, T., Ph.D.:
- Geologická komise AMG
- Poradní sbor pro EVVO Olomouckého kraje

- Redakční rada Zpráv VMO
- Redakční rada Přírodovědných studií Muzea Prostějovska
- Redakční rada časopisu Břidlice (Muzeum břidlice Budišov nad Budišovkou)
Mgr. Adamík, P., Ph.D.:
- Komise zoologů AMG
- Šéfredaktor odborného časopisu Sylvia, Česká společnost ornitologická, Praha.
- Redakční rada Zpráv Moravského ornitologického spolku (Zprávy MOS), Muzeum
Komenského Přerov, ORNIS
- Redakční rada Časopisu Slezského zemského muzea, A-přírodní vědy
Spáčilová, I.:
- Česká pedagogická společnost, o. s. – pobočka Olomouc
- Přátelé angažovaného učení, o. s.
- Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
mineralogické a geologické pracoviště:
- Čestní členové Mineralogického klubu v České Třebové
4.4. studium –
- bakalářské studium Sociální pedagogika, obor Environmentální a multikulturní výchova na
Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně - Iva Spáčilová:
- magisterské studium Zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
souběžné doplňující studium v oboru učitelství biologie v rámci Programu celoživotního
vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - Bc. Markéta
Vaňáková
- třísemestrální kurz Dramatická výchova pro současnou školu; akreditace MŠMT pod č.
3363/2009-25-71 (Sdružení pro tvořivou dramatiku v Praze a Katedra výchovné dramatiky
DAMU)- Bc. Markéta Vaňáková, Mgr. Magda Bábková Hrochová
4.5. výuka
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.:
PřF MU Brno – paleoekologie, člen komise pro státní závěrečné zkoušky (didaktika
geologie)
PřF UP Olomouc – paleontologie, biologie pro geology, paleoekologie, didaktika geologie,
bakalářský a diplomový seminář, člen komise pro státní závěrečné zkoušky (geologie)
PřF UP Olomouc – vedení 2 diplomových prací , Mgr. Miloš Krist, Ph.D
FF UP Olomouc – katedra historie, základy etnografie (PhDr. Hošková)
4.6. počet badatelských návštěv
- Umělecký průmysl
4
- Kartografie
5
- Školství
1
- Novodobé dějiny
5
- Archeologie
35
- Lapidárium
6
- Fotoarchiv
63
- Archiv
7
- pracoviště PÚ VMO
36
Celkem
162

162

4. 7. služby dle zák. 122 – bezplatné 136
- Komentované prohlídky v přírodovědných expozicích před jejich uzavřením:

12

- Odborné konzultace k muzejní pedagogice:
- Určování přírodnin, konzultace, dokumentace (všechna pracoviště):
4.8. - služby placené
- Fotoslužby, reprodukční práce

14
107

8

4.9 zájmová sdružení u muzea
4
- Sekce Historická Olomouc VSMO – PaedDr. Drtílková
- Archeologická sekce VSMO – Mgr. Hlubek
- Přírodovědná sekce VSMO – pracovníci PÚ VMO
- VSMO - pravidelné zveřejňování informací o dění ve VSMO v tiskovinách a na www
VMO - PhDr. Fifková
4.10 spolupráce s medii
- při propagaci výstavy Stalo se před 20 lety / Návrat demokracie do Československa –
tisková zpráva, tisková konference, provázení redaktorů regionálního tisku výstavou –
PaedDr. Drtílková, Mgr. Kunzfeldová
- televize R1 - Využití Norských fondů – Mgr. Vychodilová.
Český rozhlas Olomouc: 2 příspěvky o jarních příletech ptáků, Mgr. Adamík
Český rozhlas Olomouc: 24.7.2009 – o lomech v okolí Olomouce, ing. Novotný
Česká televize Brno, Záhady Toma Wizarda (O obru Drápalovi), PhDr. Hošková
PhDr. Fifková:
- pravidelná průběžná spolupráce s redakcemi těchto médií: Olomoucký deník, MF Dnes,
Právo, Kdy – kde – co v Olomouci, Krok – knihovnická revue Olomouckého kraje,
Olomoucký kraj, Český rozhlas Olomouc, TV Morava, ZZIP, televizní studio, Radniční listy,
ČTK, MF Sedmička, www.olomouc.cz, www.spqo.cz
- členství v redakční radě časopisu Krok (Knihovnická revue Olomouckého kraje)
- vydávání a rozesílání tiskových zpráv k výstavám, přednáškám a kulturním akcím ve VMO
médiím (tisk, rádia, televizní stanice)
- organizace tiskové konference k výstavě Stalo se před 20 lety / Návrat demokracie do
Československa, 12. 11. 2009, klubovna VMO
- rozhovor o expozici Od orloje k hodinám pro magazín Koktejl, Český rozhlas Olomouc, 25.
3. 2009
- rozhovor o výstavě Království panenek, TV Morava 6. 11. 2009, TV ZZIP 11.12. 2009
- rozhovor k Výstavě betlémů, TV Morava 16. 12. 2009
4.11. služby veřejnosti
Den otevřených dveří na Denisově 30- 24. 1. 2009
geologické pracoviště:
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:
informační panely v Botanické zahradě Prostějov (instalace 21. 5. 2009

Účelové komise
Vědecká muzejní rada VMO: v roce 2009 se nekonala žádná schůzka VMR z důvodu
pokračujících rekonstrukčních prací v hlavní budově VMO a stěhování sbírkových předmětů
a jejich rozmísťování v nově rekonstruovaných prostorách na Denisově ul.
Složení VMR:
Prof. PhDr. Jindřich Schulz, CSc. – předseda, PhDr. Miloslava Hošková, CSc., Mgr. Xenie
Sofková, ing. Pavel Novotný, PhDr. Milan Tichák, PhDr. Bohdan Kaňák, PhDr. Sylva
Dvořáčková, prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost:
PSSČ se v roce 2009 sešel 1x v obsazení: PhDr. M. Čermák, předseda, Mgr. X. Sofková –
tajemnice, Mgr. R. Himmler, Mgr. Bábková Hrochová, ing. Novotný, PhDr. P. Pospěch.
Redakční rada Zpráv VMO
Jednání redakční rady Zpráv VMO proběhlo u každé řady 2x.
Složení redakční rady společenskovědní řady Zpráv VMO:
PhDr. Renata Fifková (odpovědná redaktorka), PhDr. Miloslava Hošková, CSc.
(šéfredaktorka), Mgr. Zuzana Loskotová.
Externí členové: Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (UP Olomouc), PhDr. Eva Večerková, CSc. (EÚ
MZM Brno), PhDr. Stanislava Kovářová (St. archiv Olomouc), prof. PhDr. Milan Tognner,
PhDr.
Složení redakční rady přírodovědné řady Zpráv VMO:
Mgr. Magda Bábková Hrochová (odpovědná redaktorka),
interní členové: Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D., Ing. Pavel Novotný
externí členové:
RNDr. Alois Čelechovský (PřF UP, katedra zoologie a ornitologická laboratoř), Doc. RNDr.
Aloisie Poulíčková (PřF UP, katedra botaniky), Ing. Zdenka Prymusová (Ostravské muzeum,
botanické oddělení), Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (PřF UP, katedra geologie)
Odbor výstav a propagace
Činnost oddělení je směrována k:
- zabezpečení plánovaných výstav v daném období a to od architektonického a výtvarného
návrhu až po realizaci, včetně tvorby tiskovin spojených výstavami a doprovodným
programem k jednotlivým akcím. U výstav převzatých se pak jedná o práce nutné k
zabezpečení úrovně výstavy, případné doplnění vlastními exponáty a zajištění reklamních
tiskovin. Dále se jedná o práce spojené s provozem a činností ústavů a průběžné programové
činnosti, zajišťování fotografických podle požadavků ústavů a externích zakázek
- měsíčních programů pro programové regionální tiskoviny a plakátový výlep
- zajištění požadavků na inzerci
- průběžné zajišťování plánu výstav na rok 2009
- práce vyplývající z rekonstrukčních prací na hlavní budově VMO (balení vybavení
kanceláří a dílny, pomoc ostatním úsekům při balení, balení a stěhování sbírek a jejich
následné nastěhování , rozbalování a úklid).Úpravy prostor muzea po rekonstrukci.
- podíl na provedení inventarizacích majetku VMO.
Práce odboru VaP na výstavách za rok 2009:
LEDEN

16. 1. – 1. 3. 2009
HRANICE TŘÍ CÍSAŘSTVÍ
architektonický návrh a výtvarný návrh

práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
22.1 – 25. 1. 2009
VÝSTAVA MAP A GLÓBŮ
Flóra Olomouc
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
13. 2. – 22. 3. 2009
SVĚTOVÉ VELEHORY OČIMA HOROLEZCE
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny

ŮNOR

DUBEN

3. 4. – 30. 6. 2009
PROMĚNY VITOŠOVSKÉHO VÁPENCE
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
14. 6. - 11. 7. 2009
ZELENÉ PERLY
HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Arboretum Bílá Lhota
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
18. - 21. 6. 2009
VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
Atrium VMO
práce na přípravě instalačních prvků
ČERVEN

9. 10. - 18. 10. 2009
VÝSTAVA TERARIJNÍCH ZVÍŘAT
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
tiskoviny

ŘÍJEN

LISTOPAD

7. 11. 2009 - 15. 1. 2010
KRÁLOVSTVÍ PANENEK
Z dílny Anny Šlesinger
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
14. 11. 2009 - 17. 1. 2010

Stalo se před 20 lety / Návrat demokracie
do Československa
K listopadovým událostem 1989 v celostátním i regionálním kontextu
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny
PROSINEC

4. 12. 2009 - 17. 1. 2010
VÝSTAVA BETLÉMŮ
architektonický návrh a výtvarný návrh
práce na přípravě instalačních prvků
instalace
tiskoviny

Arboretum Bílá Lhota
- likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
- jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
- výsadby a doplňování keřů a stromů
- nátěr laviček
- rekonstrukce a vymalování domku v zahradě arboreta včetně sociálního zařízení, dveří
- oprava zahradnické techniky
- založení pařeniště
- hrabání, sběr a odvoz listí
- výsevy a přepichování , dopěstování a prodej letniček
- oprava šachů a nátěr šachovnice
- péče o návštěvníky a svatebčany
- příprava vstupní haly pro výstavy, aranžování
- založení nového trávníku v prostoru Jízdárna, zálivka, hnojení
- úklid větví – štěpkování
- jmenovky ke stromům
- umístění mobilní zeleně v parku
- hnojení trávníků, rozvoz kompostu po parku
- sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům)
- pořez dřeva na topení
- sečení a odvoz trávy
- revitalizace rybníka – dozor, plnění požadavků vyplývajících ze stavby
- stříhání živých plotů v parku
- množení dřevin do parku (řízkováním, dělením,hřížením)
- množení trvalek pro nové výsadby na skalku
- zálivka, pletí, hnojení a jiná péče o letničky, trvalky a mobilní zeleň
- péče o stávající záhony a skalky v parku (výsadby,okopávka, zálivka)
- oprava a nátěr části plechového skladu na dřevo
- mechanická a chemická likvidace náletových dřevin v parku
- odkornění kmenů určených pro řezbářské práce, jejich zastřešení a nátěr fungicidním
přípravkem
- oprava zastřešení haly arboreta -pokládka nové lepenky
- betonování základů pro kmeny na řezbářské práce
- oprava pařeništních oken
- stříhání a sušení rostlin pro aranžování na výstavy

- ořez dřevin okolo rybníka– revitalizace rybníka
- oprava obvodových zdí parku arboreta
- vánoční dekorace
- orba, rytí zazimování

Zámek v Čechách pod Kosířem

Budova zámku :
Byly provedeny následující práce: vyčištění a oprava okapů i rýn včetně
lapačů nečistot (2x). Vyměněny a doplněny vadné eternitové tašky na střeše zámku. V křídle
s kaplí byl vyklizen zbylý inventář, odstraněny koberce a strženo linoleum (odkrytí
původních parket). Ty budou v zimním období očištěny a nakonzervovány (postup ověřen
v jižním křídle, místnost číslo 21). Z vnitřního nádvoří byly odstraněny přerostlé popínavé
křoviny a repasovány vstupní dveře do nádvoří (nátěr včetně nového kování). Na okna a vrata
nainstalovány zajišťovací háčky umožňující bezpečné větrání spodního patra zámku.
Dohledány havarijní úniky vody a opětovné zprovoznění vodovodu. Na okno kaple a do
zádveří západního vstupu do zámku byly osazeny kované mříže fa.Stawaritsch. Mříží byl také
zajištěn vstup pod schodištěm do Mánesovy síně. Postupně jsou zasklívány rozbité okenní
tabulky. Kamenné stavební prvky z okolí zámku byly svezeny a deponovány do jedné
z místností-garáží ve vnějším nádvoří.
Veřejné WC :
Kompletní výmalba vnitřních prostor WC. Osazeny nové splachovací ventily, zásobníky
toaletního papíru včetně odpadkového koše.
Dům správce :
Výmalba a úklid vnitřních prostor, osazení světel a záclon. Nainstalován nový bojler
včetně pákových baterií. Zateplena půda, vyčištěny okapy a vyměněny vadné střešní tašky.
Skleník :
Nainstalováno oplocení zamezující volný přístup do objektu. Opravena zatékající
lepenková střecha. Položen nový okapový žlab.
Sklep v parku :
Obnovena zasypaná ventilační šachta ve stropě sklepa a její ústí na povrchu zajištěno
betonovým poklopem. Prostor sklepa byl vyklizen od stavební suti a do výklenků cihlové
vyzdívky osazeny kovové držáky olejových loučí.
Zámecký park:
Průběžná údržba travnatých ploch, sekání a úklid trávy. Odstraňování spadlých větví,
průklest porostu, pokácení stromu vyvráceného vichřicí, příprava žádostí na OK a Magistrát
města Prostějova na kácení stromů poškozených či ohrožujících bezpečnost návštěvníků
parku.
Kulturní akce :
25. a 26. července JOSEFKOL – ve spolupráci s Muzeem kočárů.
16. srpna VETERÁNI 30. srpna DEN NA PANSKÉM SÍDLE – ve spolupráci s obcí a spolkem
HISTORIA.
27. října SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ ZÁMKU.
Různé :
Byla průběžně pořizována foto dokumentace včetně scanování archivních
fotografií. Opraveny lavečky před vstupem do Mánesovy síně. Osazeno ochranné zábradlí u
výpusti velkého rybníka. Revize plynové kotelny.

Provozní odbor
Údržba:
Pracovníci provozního odboru zajišťovali veškeré údržbářské práce na všech objektech
VMO (hlavní budova, Arboretum Bílá Lhota , Chudobín, Čechy pod Kosířem). Opravy se
prováděly na základě vzniklých situací a dle požadavků jednotlivých ústavů VMO. Dále
provoz zajišťoval pravidelný úklid ve všech prostorách budov muzea, sekání trávníků a
v zimním období uklízení sněhu a námrazků z dvorních prostor a chodníků přiléhajícím
k jednotlivým budovám VMO. V topné sezóně zajišťoval na hlavní budově a Denisova 30
provoz plynových kotlů včetně jejich revizí a oprav. Průběžně byly prováděny revize a
opravy na EZS a EPS na všech budovách VMO. V oblasti dopravy vedl úsek dispečink
dopravy včetně údržby vozidel a evidence spotřeby pohonných hmot pro jednotlivá vozidla.
Stěhování:
Přestěhování pracovníků Historického ústavu z hlavní budovy do nově vybudovaných
kanceláří v půdních prostorách objektu Denisova 30.
Firma „HrubyMOVING s.r.o.“ přestěhovala všechny sbírkové předměty a pravěkou loď
„Monoxyl“ uložené v objektu hlavní budovy do depozitáře Denisova 30
Rekonstrukce topného systému:
Od 13. 5.2009 do 20. 10. 2009 probíhala na hlavní budově rekonstrukce topného systému.
Celou akci zajišťovala firma „Provádění staveb Olomouc, a.s.“. Z tohoto důvodu provozní
úsek ve spolupráci s ostatními pracovníky VMO provedl zabalení a přikrytí nábytku včetně
výstavního fundusu. Po ukončení rekonstrukce byly prováděny úklidové práce ve
všech prostorách hlavní budovy VMO (vybalování, stěhování, umývaní oken atd.). Byla
přestěhovaná expozice „Od Orloje k hodinám“ do objektu depozitáře Denisova 30 a proběhla
demontáž expozice „Živá a neživá příroda“.
Oprava umývárny
V suterénních prostorách hlavní budovy proběhla oprava umyvárny. Byla vyměněny
původní obklady, dlažba, vodovodní baterie a umyvadla. Dále proběhla oprava stávajícího
vodovodního potrubí.
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 v období od 1. 1. do 30. 4. 2009 a následně od 1. 11. 2009. Úpravy klubovny včetně
instalace promítací techniky se prováděly na základě jednotlivých požadavků nájemců.
V průběhu roku se klubovna pronajímala: 30 x přednášky, 1 x konference, 20 x schůze, 5 x
vernisáže, 52 x výuka, 3 x seminář.
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.
Provozní úsek spolupracoval s VSMO při pořádání přednášek, koncertů a seminářů a to od
technického vybavení, instalace promítací techniky v sále až po soustředění podkladů a
informací k jednotlivým přednáškám pro předání k propagaci. Dále zajišťoval komisní prodej
na vrátnici VMO včetně vystavování smluv. Rozděloval služby denním a nočním vrátným.
Úsek provozu během roku 2009 prováděl instalaci a demontáže všech výstav konaných ve
VMO včetně dovozu a odvozu exponátů. V roce 2009 bylo pořádáno 10 výstav.
Zajišťoval přípravu 5 vernisáží. Prováděl rozpisy služeb zaměstnanců zajišťujících dozor na
výstavách, stálých expozicí a odpovídal za jejich práci.

5. Standardy
5.1. Výstavy z vlastních sbírek byly v letošním roce nadále omezeny z důvodu nepřístupnosti
vlastního sbírkového fondu. Muzeum využívalo zápůjčky výstav od jiných muzeí a
subjektů. Výstavní prostory v hlavní budově muzea byly v r. 2009 využívány jen kratší
část roku – do 30. 4. 2009 a od listopadu 2009. Důvodem bylo uzavření hlavní budovy
muzea z důvodu základní rekonstrukce topného systému. Uzavření budovy pro veřejnost
bylo ohlášeno OKPP OK a bylo zveřejněno v tisku, na muzejních webových stránkách i
ve vývěsní skříňce muzea. Návštěvní doba je členěna na zimní a letní období a je
zveřejněna jak na plakátech muzea, tak u vstupu do muzea a je uvedena rovněž 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 VMO.
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 VMO 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 pouze na základě žádosti.
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
zveřejňování se využívají i služby médií – tisk, ČrO.
5.9. Vstup do muzea je přizpůsoben zdravotně postiženým spoluobčanům pomocí výtahu ze
dvora až do obou výstavních pater s výstavními prostorami. Bezbariérově je přístupné i
atrium muzea a sociální zařízení.
5.10 V případě omezené dostupnosti jak návštěvníků, tak sbírek či výstav, je informace
zveřejněna tiskem a na webových stránkách muzea (viz letošní rekonstrukce hlavní
budovy z důvodu přebudování topného systému).
5.11. Případné slevy jsou oznamovány při vstupu do muzea, dlouhodobé ve vitrínách
u vstupu do objektu a na webových stránkách muzea.

Základní charakteristika roku
Plnění plánu činnosti v roce 2009
Plán práce na rok 2009 počítal s přestěhování sbírkových předmětů HÚ VMO z hlavní
budovy VMO do nově rekonstruované budovy depozitářů na Denisově ul.
Dokončení rekonstrukce budovy depozitářů na Denisově 30 v říjnu 2008 a následné zahájení
stěhování sbírkových předmětů od března 2009. Společně se sbírkovými předměty se podařilo
za pomoci stěhovací firmy přestěhovat i monoxyl z Mohelnice, který od závěru roku 1999 byl
podroben konzervátorskému zásahu. V průběhu roku docházelo také k postupnému

vybavování konzervátorských dílen, fotolaboratoře a stolárny pro potřeby sbírkotvorné
činnosti a ošetření sbírek.
Podařilo se zřízení edukačního pracoviště, které vytváří a realizuje výukové programy pro
školy a veřejnost a zajišťuje i doprovodné akce k výstavám.
Od 1.1.2009 muzeu byl svěřen do hospodaření areál zámku a zámeckého parku v Čechách
pod Kosířem. V průběhu roku byly prováděny jen průběžné udržovací práce a v závěru roku
OK zadal projekt na celkovou rekonstrukci areálu.
Z již připravených akcí se podařilo zahájit rekonstrukci rybníka v Arboretu Bílá Lhota.
Akce byla v prosinci 2009 ukončena a začátkem ledna proběhne kolaudace stavby.
Po schválení dotace MK ČR provedla firma SKS s.r.o. Blansko rozšíření kamerového
systému a instalaci vizualizačního systému tak, aby byl opticky propojen zabezpečovací
systém mezi budovou na Denisově ul. a hlavní budovou VMO.
Hlavní budova VMO procházela v r. 2009 zásadní rekonstrukcí topného systému. V této
souvislosti bylo třeba ke dni 20.5.2009 připravit sbírkové fondy, depozitáře PÚ VMO a
pracoviště v hlavní budově pro provedení stavebních prací, především proti působení prachu.
Vzhledem k tomu, že pracoviště PÚ a pracoviště RC TLKv hlavní budově VMO byla
během části roku nepřístupná, došlo ke změně plánu činnosti pracovníků. Začátkem druhého
kvartálu byly zrušeny přírodovědné expozice, Pravěk a Historické hodiny a sbírkové
předměty byly uloženy do depozitářů. V rekonstruovaném depozitáři zoologie bylo provedeno
utěsnění nových regálů proti prachu a úniku dezinfekčních činidel (paradichlorbenzen) do
volných prostor depozitáře. Dále byla do rekonstruovaného depozitáře na Denisově ulici
přestěhována původní zoologická podsbírka a část zoologické sbírky z depozitáře č. 33
(přízemí hlavní budovy VMO).
Před uzavřením prostor hlavní budovy proběhla výstava Proměny vitošovského
vápence, která rekapitulovala podíl geologického pracoviště na výzkumu karsologických
fenoménů, které se vyvinuly v kře devonských vápenců v prostředí s intenzivní tektonickou
činností. Tento výzkum je mezioborový, kromě karsologie studuje sedimentologické aspekty
a zabývá se paleontologickou problematikou (kosterní pozůstatky fauny v jeskynních
hlínách).
V průběhu rekonstrukce topení v hlavní budově prováděli odborní pracovníci terénní
rekognoskace, vědecko-výzkumné práce, dokumentace a fotodokumentace přírodovědných
objektů v rámci svého profesního zaměření. Odběr hmotné dokumentace byl proveden i
na lokalitách, ke kterým jsou informace v běžné odborné literatuře nedostupné a jež bylo třeba
získat studiem materiálů v různých archivech – o historických ložiscích nerostných surovin v
Geofondech ČGS v Praze a v Kutné Hoře. Probíhala i terénní činnost na lokalitách, které byly
objektem řešení grantových úkolů (pracoviště entomologie, zoologie, paleontologie),úkolů
řešených ve spolupráci s dalšími institucemi (pracoviště botanické, paleontologické,
geologické) a ústavních úkolů (všechna odborná pracoviště). Prioritním úkolem zoologického
pracoviště bylo dokončení řešení grantu GAČR 206/07/0483, Vliv změn klimatu na interakce
mezi pěvci a plchy: důsledky pro jejich životní styly.
Na činnosti pracoviště muzejních výukových programů se kromě muzejního pedagoga
I. Spáčilové podílí Bc. M. Vaňáková a Mgr. M. Bábková Hrochová. Toto pracoviště ze 27
nasmlouvaných výukových programů realizovalo 16 programů s celkovým počtem 322
účastníků. Uvedené pracovnice se mimoto zaměřily na účast na konferencích s náplní
související s vytvářením výukových programů k muzejním expozicím a výstavám (viz níže).
Prezentačně jsou významné konzultace, které uvedené pracovnice poskytují zájemcům na
téma muzejní pedagogiky a způsoby zpřístupňování muzejních expozic veřejnosti.
Odchodem Mgr. B. Klipcové. a Bc. Z. Loskotové. došlo k přerušení probíhající diskuze o
vytvoření celomuzejního modelu výukových programů pro školy, spočívající ve vzájemné

spolupráci muzejního pedagoga s odborným garantem programů a jednotlivými odbornými
pracovníky (tento systém byl otestován a je funkční v rámci PÚ).
Výrazná pozitiva
Na počátku roku 2009 došlo k rychlému přestěhování sbírkových předmětů z hlavní
budovy do rekonstruovaných prostor na Denisově ul. a tím byl dán impuls k novému ukládání
sbírkových předmětů. V průběhu roku došlo díky investiční dotaci od zřizovatele
k postupnému vybavení konzervátorských dílen a stolárny VMO novými přístroji, což je
pozitivní pro ochranu a udržování sbírkových předmětů. Z této dotace bylo také vybaveno
pracoviště muzejního fotografa, což znamená možnosti dokumentace a digitalizace
sbírkových předmětů. Depozitáře byly vybaveny zařízením monitorujícím teplotu a vlhkost
v místnostech tak, aby bylo zabezpečeno stálé a optimální klima. Pracoviště Správy
depozitářů a ochrany sbírek bylo vybaveno zařízením pro instalaci čárových kódů, které
postupným zaváděním zlepší identifikaci a lokaci sbírkových předmětů.
V rámci spolupráce botanického a edukačního pracoviště VMO s Arboretem v Bílé Lhotě
byl aktualizován textový průvodce pro návštěvníky ABL, jehož součástí je plánek a tabulkový
soupis významných dřevin v parku, historie zámku i parku a popisy jednotlivých partií
arboreta. V parku bylo nainstalováno cca 70 nových popisků k zajímavým dřevinám
(zalaminované cedulky s vyobrazením, stručnou charakteristikou a zajímavostmi o dřevině),
umístěných na dřevěných sloupcích nenarušujících estetickou hodnotu parku. Popisky jsou
rozmístěny podél prohlídkové trasy, k identifikaci vzdálenějších stromů slouží vyobrazené
siluety na cedulce. Tento nový informační prvek je velmi kladně hodnocen návštěvníky
arboreta, proto byla v r. 2009 zahájena příprava podkladů pro dalších cca 100 dřevin;
dokončení a instalace cedulek se předpokládá v sezóně 2010.
Pro ABL byl rovněž vytvořen samoobslužný doprovodný program využitelný jednotlivci i
organizovanými skupinami. Jeho součástí jsou badatelské listy a upravený rostlinný materiál.
Program aktivizuje návštěvníky pro získání poznatků o vybraných významných dřevinách a
celém arboretu.
Na Setkání botaniků muzeí ČR a SR byla ve funkci botanika VMO oslovena Mgr. M.
Bábková Hrochová jako pořadatel Botanických dní v roce 2010. Po projednání s vedením
VMO byla zahájena příprava této akce: studium odborné literatury, mapových podkladů,
návrhy exkurzních tras, terénní botanický průzkum. Předpokládá se využití expozice
Ohrožených druhů rostlin a Arboreta Bílá Lhota jako příkladů výstavních možností
v botanických oborech a zpřístupňování botaniky návštěvníkům prostřednictvím výukových
programů. Na přípravě setkání se spolupodílejí i Bc. M. Vaňáková a I. Spáčilová.
Od ledna 2009 bylo ustanoveno nové pracoviště muzejní pedagogiky, které převzala
Spáčilová, I. s cílem zajistit nabídku doprovodných programů k expozicím a výstavám. Úzkou
spoluprací s botaničkou Mgr. M. Bábkovou Hrochovou, nově přijatou lektorkou Bc. M.
Vaňákovou. a externí lektorkou Mgr. Monikou Dokoupilovou se podařilo navýšit počet
nabízených programů téměř o 90%. I přes tento nárůst programů je počet zájemců o programy
stále podstatně vyšší než kapacita stávajícího týmu lektorek. Nabízeny jsou programy
přírodovědné (v jejich realizaci je VMO téměř jediné v rámci muzeí ČR) i program historický
(archeologie).
Na podzim r. 2009 vytvořil edukační tým samostatnou část k výstavě Stalo se před 20 lety
– Návrat demokracie do Československa. V předsálí Velkého sálu byla instalována 8. třída
základní školy z období normalizace. Řada vystavených předmětů byla získána v rámci úzké
spolupráce se ZŠ Dolany, další pomůcky byly vyrobeny pracovnicemi edukačního oddělení.
K celé výstavě byl připraven doprovodný program formou pracovního sešitu a byly
instalovány doplňkové předměty jako zdroj informací pro programy – mapy, programy kin,
dobové letáky, fotografie. Program využívají školy i individuální návštěvníci muzea.

Činnost edukačního týmu byla prezentována na celostátní konferenci Muzeum a škola – Jít si
naproti ve Zlíně a neformálně v rámci diskuzí na workshopech v rámci Veletrhu ekologických
výukových programů v Želivu. Profesionální úroveň poskytovaných programů dokládá zájem
různých institucí o konzultace na téma muzejní pedagogiky a způsoby zpřístupňování
muzejních expozic veřejnosti.
Digitalizací 1557 kolorovaných kreseb rostlin od Josefa Dohnala a Josefa Weisera z
podsbírky Diversae bylo dosaženo 99,6%-ní digitalizace této podsbírky. Jednotlivé kresby
byly naskenovány a uloženy ve formátu *.jpg v počítači a na záložním DVD, veškeré údaje
byly zapsány do databáze podsbírky v programu Excel. V současnosti lze s digitalizovanou
formou podsbírky provádět prezentační činnost bez přímé manipulace se sbírkovými
předměty – prohlížení kreseb, vyhledávání kreseb podle druhu rostliny a nově i podle lokality
či datace, tisk pro výstavní účely, apod. Zbylou, prozatím nezdigitalizovanou část podsbírky
tvoří diapozitivy hub.
Pozitivem v činnosti geologického pracoviště je pokračující dokumentace význačných
geologických jevů a lokalit, především v rámci území Olomouckého kraje. Kromě vlastní
dokumentace geologických jevů a objektů, realizované v rámci dlouhodobého plánu muzejní
činnosti, metodicky přispívá k usměrňování geologických prací některých zájmových
organizací.
Komplexní výzkum puklinových jeskynních systémů ve vápencích těžených lomem u
Vitošova vedl k sestavení reprezentativní výstavy „Proměny vitošovského vápence“, kladně
oceňované odbornou i širokou veřejností.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zpracovává a vydává ediční řadu, věnovanou
chráněným územím ČR. V r. 2009 byl vydán 13. díl o jeskyních České republiky. Pracoviště
geologie VMO se na této publikaci podílelo zpracováním jeskynních systémů na území
Olomouckého kraje.
Spolupráce s veřejností probíhá formou organizování terénních exkurzí po různých
geologických a karsologických objektech, především na území Olomouckého kraje. Mimo
region byla realizována v rámci spolupráce s VSMO exkurze do uranového dolu v Dolní
Rožínce.
K prezentaci VMO přispívá spoluúčast při budování „Mezinárodní školy v přírodě na břehu
Amvrakijského zálivu“ v Řecku (viz bod 7.3.).
Mineralogické pracoviště v roce 2009 pokračovalo ve fotodokumentaci a odběru
mineralogických a petrografických vzorků na mineralogických lokalitách na území
Olomouckého kraje. Zvláštní pozornost byla věnována starým důlním dílům, která jsou
v souvislosti s terénní činností různých hospodářských subjektů poměrně rychle a nenávratně
likvidována. Foto- i hmotné dokumentaci předcházely rešerše různých archivních materiálů,
neboť se často jedná o montánní objekty v terénu velmi slabě identifikovatelné. Rešeršní
studie probíhaly v Geofondu ČGS v Praze a v Kutné Hoře. Hmotné doklady včetně
fotodokumentace upřesňují mineralogické, petrografické a montanistické poměry
geologických objektů na území Olomouckého kraje. Tato data z vědecko-výzkumné činnosti
geologických muzejních pracovišť se stávají (spolu s údaji z univerzit) součástí databází
vedených Českou geologickou službou – jde o databáze související s evidencí surovinových
zdrojů ČR.
V roce 2009 slavila Správa CHKO Jeseníky 40-ti leté výročí svého vzniku. Mineralogické
pracoviště se na této akci podílelo přednáškou o významných mineralogických lokalitách
území CHKO Jeseníky a pracemi na obnově naučné mineralogické stezky Sobotín –
Maršíkov. Nově byl v roce 2009 vydán průvodce uvedenou naučnou stezkou.
V rámci spolupráce se Správou CHKO Jeseníky byla provedena rekognoskace, a v případě
terénních zásahů i odběr geologického materiálu ve starých důlních dílech (SDD), kde
probíhalo v roce 2009 zajištění SDD před vniknutím nepovolaných osob.

Pracovníci mineralogického a geologického pracoviště VMO se stali čestnými členy
Mineralogického klubu v České Třebové (přednášková činnost, odborná spolupráce) a jsou
zařazeni do galerie čestných členů v Almanachu uvedeného mineralogického klubu.
Významným pozitivem paleontologického pracoviště je postupující reorganizace
paleontologické podsbírky, v jejímž rámci dochází k odstraňování nejasností způsobených
v předchozích letech, v období před převzetím správy fondu Mgr. T. Lehotským, Ph.D.
Jedním ze zásadních pozitiv je pokračující determinace osteologického materiálu, která
probíhá mimo jiné formou zadávání diplomových prací studentů PřF Univerzity Palackého
v Olomouci.
Do uzavření paleontologického depozitáře č. 11 (v souvislosti s rekonstrukcí topení)
probíhalo zpracování a nové uspořádání starších kolekcí fosilií. Vzorky jsou úsporně
ukládány do dřevěných beden tak, aby vznikl volný prostor nezbytný pro přestěhování sbírky
kulmských fosilií Veleslava Langa do paleontologického depozitáře v hlavní budově VMO.
K prezentaci muzejních pracovišť přispívá i mimomuzejní činnost. Mgr. T. Lehotský,
Ph.D. dlouhodobě úzce spolupracuje s Moravským divadlem v Olomouci a Národním
divadlem moravskoslezským v Ostravě. V této souvislosti zpracoval výstavu „ Les Ballets
Russes – sté výročí založení souboru“ realizovanou v Ostravě (Divadlo Jiřího Myrona) a nyní
v Olomouci (Moravské divadlo). V Ostravě je k vidění i autorská výstava „Gisele“.
Návštěvnost těchto výstav v Olomouci a v Ostravě zaznamenávala početnou návštěvnosti,
celkem 15 125 osob. Ze spolupráce s divadlem vzešlo i několik publikací k uváděným
inscenacím:
Lehotský, T. (2009): Radúz a Mahulena. Program k inscenaci baletu Moravského divadla
Olomouc, 24 stran, Olomouc.
Lehotský, T. (2009): Macbeth. Program k inscenaci baletu Moravského divadla Olomouc, 24
stran, Olomouc.
Kefer, R. – Lehotský, T. (2009): My Fair Lady. Program k inscenaci souboru opery a operety
Moravského divadla Olomouc, 26 stran, Olomouc.
Lehotský, T. (2009): Giselle. Program k inscenaci baletu Národního divadla
Moravskoslezského, 16 stran, Ostrava.
V rámci svého druhého pracovního úvazku na PřF UP Olomouc přednáší Mgr. T.
Lehotský některé geologicko-paleontologické obory. Mimoto přednáší paleoekologii a
didaktiku geologie na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci zadávaných diplomových prací
je řešena problematika determinace vybraných paleontologických kolekcí sbírkového fondu
VMO.
Výrazným pozitivem zoologického pracoviště je dokončení řešení tříletého grantu
Grantové agentury ČR na výzkum klimatem zprostředkovaných interakcí mezi plchy a ptáky.
Celková výše dotace byla 1 346 000,- Kč, spoluřešitelem projektu byl doc. Dr. Weidinger
z katedry zoologie PřF UP v Olomouci. Výsledky jsou prezentovány v renomovaných
přírodovědných periodikách a na konferencích (včetně zahraničních).
Pracoviště entomologie realizuje vědecko-výzkumnou činnost v rámci regionálního
fauvistického výzkumu Heteropter a pokračujícím řešením grantu – Rodičovské a genetické
efekty u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), který je dotován Grantovou agenturou ČR.
Výsledky grantu jsou prezentovány v renomovaných přírodovědných periodikách a budou
předneseny i v zahraničí.
Z depozitáře číslo 33, kde jsou společně uloženy podsbírky zoologické a entomologické,
byla část zoologické podsbírky přesunuta do nově zrekonstruovaného zoologického
depozitáře na Denisově ulici. Tím se v depozitáři 33 uvolnil další prostor pro entomologickou
podsbírku, jejíž část byla původně uložena v méně vhodných prostorech společné biologické
laboratoře. Uvolněný prostor je dostatečný také pro další rozvoj entomologické podsbírky,
který byl dosud limitován mimo jiné právě nedostatkem prostoru.

Výrazná negativa
V průběhu roku 2009 došlo k negativnímu vývoji ve finančních záležitostech VMO.
Zřizovatel v rámci úsporných opatření krátil finanční prostředky na provoz aj., kromě jiného
také nebyly muzeu dány finanční prostředky na zvýšení mezd tak, jak prošlo zvýšení v PČR
(duben, červen), takže vedení muzea bylo nuceno přikročit k zásadním opatřením. Nejdříve
došlo ke krácení osobních příplatků, v poslední čtvrtině roku pak došlo ke změně organizační
struktury a propouštění části pracovníků. Tato situace do dalšího období přinese významné
omezení v činnosti pro nedostatek pracovníků.
V souvislosti s rekonstrukcí topného systému hlavní budovy VMO došlo k dočasnému
zrušení přírodovědných i historických expozic.
V souvislosti s rekonstrukcí topení došlo v podsbírce BSOD k přerušení germinačních testů a
nestihlo se realizovat 11 nasmlouvaných muzejních výukových programů pro 249
objednaných účastníků.
Mimořádné mezinárodní projekty a podíl na nich
RNDr. Morávek, R. (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“.

