VÝROČNÍ

ZPRÁVA

VLASTIVĚDNÉHO MUZEA
V OLOMOUCI
za rok 2013

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.

Úvodní slovo
Rok 2013 byl pro Vlastivědné muzeum v Olomouci rokem mimořádně významným.
Stěžejním počinem se stalo otevření čtyř nových stálých expozic: Olomoucká univerzita /
Universitas Olomucensis (22. 2.), Galerie osobností Olomouckého kraje (23. 4.), Příběh
kamene, expozice geologie, archeologie a lapidária (15. 5.) za přítomnosti hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, a etnografické expozice Od kolébky do hrobu (3.
12.). Dne 16. 5. zástupci VMO převzali v Českém muzeu hudby nejvýznamnější ocenění
ve stotřicetileté historii muzea, a to cenu Gloria musaealis za rok 2012, kterou získala
expozice Příroda Olomouckého kraje v kategorii Muzejní výstava roku. Ve stejné
kategorii se umístila expozice Olomouc – patnáct století města na 8. příčce. V červnu naše
muzeum na pozvání hejtmana OK navštívil prezident ČR Miloš Zeman, který si prohlédl nově
otevřenou Galerii osobností Olomouckého kraje.
V červnu byl areál Arboreta Bílá Lhota postižen rozsáhlou povodní, jejíž následky se podařilo
odstranit v rekordně krátkém čase díky finanční podpoře OK a díky mimořádnému
pracovnímu nasazení zaměstnanců VMO, kterým bych chtěl tímto poděkovat. Započala
rovněž I. etapa rekonstrukce zámeckého parku v Čechách pod Kosířem (obnova výsadby).
Nově rekonstruovaná zámecká oranžerie se stala vyhledávaným místem pro pořádání
společenských akcí a svateb.
Odborní pracovníci muzea se podíleli především na tvorbě nových stálých expozic, ale
pracovali i na řadě vědeckých projektů a grantů, účastnili se mnoha konferencí a seminářů.
Úzká spolupráce v tomto směru pokračovala především s Univerzitou Palackého v Olomouci.
I v roce 2013 pokračoval proces vybalování, třídění a katalogizace sbírek. Rovněž byla
vydána dvě čísla Zpráv VMO. Ze sbírkotvorného hlediska bylo důležité zapojení VMO do
celostátního projektu organizovaného Národním muzeem Europeana 1989.
Dále se rozvíjela také spolupráce se statutárním městem Olomouc, za jehož podpory VMO
vydalo v závěru roku skládačku Galerie osobností města Olomouce ke své stálé expozici
Galerie osobností Olomouckého kraje. Nově byla navázána spolupráce s realizačním týmem
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festivalu Academiafilm Olomouc, VMO se stalo partnerem festivalu a v sále Václava III.
probíhaly po celou dobu konání festivalové projekce.
Výstavní činnost muzea byla v roce 2013 rovněž velmi pestrá a rozsáhlá. Ve spolupráci
s velvyslanectvím ČR v Dánském království jsme od března do května hostili putovní výstavu
Královna Dagmar, česká princezna, v této souvislosti naše muzeum navštívil dánský
velvyslanec v ČR pan Christian Hoppe. Od dubna do srpna se naše muzeum zapojilo do
významného výstavního celostátního projektu Mezi Východem a Západem k 11150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, na nějž od listopadu navázala výstava CM
863 v pražské Národní galerii, kde VMO patřilo k hlavním vystavovatelům a podílelo se na
tvorbě výstavního katalogu. Ve spolupráci s Lázněmi Slatinice, a. s., Muzeem veteránů
Slatinice a soukromými sběrateli jsme od června do srpna uspořádali výstavu modelů i
skutečných veteránů Dědeček automobil v sále sv. Kláry. Ta se těšila velkému zájmu
veřejnosti i médií, které upoutala také unikátní přeprava historických automobilů do
výstavního sálu po speciální rampě zhotovené pracovníky VMO. Závěr roku patřil velkolepé
výstavě Poklady starého Egypta / Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského, kterou VMO
uspořádalo ve spolupráci s Národním muzeem – Náprstkovým muzeem afrických, asijských a
amerických kultur, Českým egyptologickým ústavem při FF UK v Praze a Univerzitou
Palackého v Olomouci za výrazné finanční podpory Olomouckého kraje a pod záštitou jeho
hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila. K výstavě VMO vydalo reprezentativní katalog a uspořádalo
bohatý doprovodný program. Z reprezentačních akcí muzea se s největším ohlasem veřejnosti
setkal již tradiční maškarní ples (25. 1.) na téma Zlatá léta první republiky a Tajemná muzejní
noc (31. 5.), kterou navštívilo přibližně 3 000 lidí.
Z investičního hlediska jsme dokončili opravy hlavní budovy a depozitářů v Olomouci, v roce
2014 zbývá realizovat menší stavební úpravy (např. vjezdová brána, „domeček“) a dovybavit
obě budovy VMO kamerovým systémem. Rovněž je nutné dokončit práce na Zemědělském
muzeu v areálu ABL a pokračovat v revitalizaci zámeckého parku v Čechách pod Kosířem.
Nejdůležitějším úkolem zůstává dokončení rekonstrukce zámku v Čechách pod Kosířem.
Zpřístupnění nových stálých expozic, uspořádání návštěvnicky atraktivních výstav, rozvoj
edukačních aktivit a v neposlední řadě i velmi pozitivní prezentace naší instituce v médiích
přispěly k výraznému nárůstu návštěvnosti VMO oproti roku 2012.
Rok 2013 byl, podobně jako rok předcházející, velmi náročný pro všechny pracovníky muzea
na všech pozicích. Rád bych jim proto na závěr za vykonanou práci srdečně poděkoval.

Ing. Břetislav Holásek
ředitel VMO
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Organizační struktura Vlastivědného muzea v Olomouci
Platná k datu 31.12.2013
1. Ředitel

Ing. Břetislav Holásek

2. Asistentka, správce evidence CES, pokladna

Radka Pantělejevová

Poradní orgány ředitele:
Vědecká rada
Grantová komise

předseda: Ing. Holásek
tajemník: Ing. Uhrová
tajemník HÚ: Mgr. Hradil
tajemník PÚ: Mgr. Kyselá
tajemník: Ing. Pavel Novotný
tajemník: Ing. Uhrová
tajemník: Ing. Uhrová
tajemník: PhDr. Fifková

Ediční rada
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Škodní a likvidační komise
Hlavní inventarizační komise
Výstavní komise

Ekonomický útvar
Náměstkyně ředitele, vedoucí útvaru
3. (ekonom, PAM)
4. Účetní, zástupce vedoucí
5. Mzdová účetní, personalista

Ing. Zora Uhrová
Radka Tesaříková
Eva Lokajová

Útvar marketingu a prezentace
Vedoucí útvaru marketingu
6. (tisková mluvčí, redaktorka)

PhDr. Renáta Fifková

Oddělení výstavnictví
7. Architekt, zástupce vedoucí útvaru
8. Výtvarník, aranžér

Petr Šubčík
Alena Kubáčová

9.
10.
11.
12.

MgA. Pavel Rozsíval
Milan Medveď
Bc. Iva Spáčilová
MgA. Antonín Valenta

Fotograf
Správce sítě, informatik
Lektor, edukátor
Lektor, marketingový pracovník

Provozní útvar
13. Vedoucí útvaru
Referent majetkové správy,
14. vedoucího
15. Mistr, zámečník, topič
16. Domovník, správce, řidič
17. Truhlář
18. Elektrikář
19. Pomocný dělník, řidič, topič
20. Uklizečka
21 Uklizečka
22. Uklizečka (Denisova)
23. Telefonista, pokladní
24. Telefonistka, pokladní
25. Telefonistka, pokladní

Jiří Vysoudil
zástupce
Kateřina Vysloužilová
Jiří Skopal
Radim Opálka
Martin Skopalík
Stanislav Ošťádal
Miroslav Peňáz
Jana Milovová
Anežka Měchurová
Dagmar Žáková
Michaela Krylová
Libuše Borocká
Soňa Nečasová
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26.
27.
28.
29.
30.

Noční vrátný
Noční vrátný
Noční vrátný
Pomocný stolař
Dozor výstav

Oldřich Prokop
Jaroslav Jemelka
Miroslav Jeslík
Josef Václavek
Jiřina Šimečková

Pracoviště Čechy pod Kosířem - zámek
31. Správce, údržbář, topič - zámek ČPK

Jaromír Král

Historický ústav
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Vedoucí ústavu (historik)
Knihovnice
Historik, zástupce vedoucího
Historik
Historik umění
Historik - archivář
zástup za MD
Historik - fotoarchiv
Historik
Archeolog
Dokumentátorka - sekretářka
Dokumentátorka
Konzervátor
Konzervátor
Konzervátor (1/2 úvazek)
Etnograf
Archeolog

Mgr. Filip Hradil
Mgr. Jana Habustová
Mgr. Martin Zdražil
Mgr. Markéta Doláková
Mgr. Robert Šrek
Mgr. Josef Urban
Mgr. Hana Jakůbková
PhDr. Karel Podolský
Mgr. Lukáš Hlubek
Růžena Růžičková
Ilona Hradilová
Bc. Milan Stecker
Dana Wlczková
Bc. Lucie Janusová
Mgr. Veronika Hrbáčková
Bc. Radka Kohoutová

Přírodovědný ústav
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Vedoucí ústavu (mineralog)
Botanik
Paleontolog (1/2 úvazek)
Zoolog, zástupce vedoucího
Zoolog
Dokumentátorka - sekretářka
Dokumentátorka, kontrola
Botanik

Ing. Pavel Novotný
Mgr. Monika Kyselá
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Marcela Škůrková
Mgr. Andrea Höchsmannová
Mgr. Veronika Hlinická

Útvar Arboretum Bílá Lhota
56.
57.
58.
59.

Vedoucí útvaru ABL, ČPK, zahradník
Zahradník
Zahradník
Zahradník
zástup za MD

Ing. Ivana Erlecová
Vladimíra Labudová
Josef Moťka
Pavla Kukrlová

Útvar Čechy pod Kosířem
Pracoviště Čechy pod Kosířem - park
60. Vedoucí pracoviště, zahradník
61. Zahradník
62. Zahradník

Bc. Jaroslav Erlec
Zdeněk Sedlář
Jiří Šmída
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II. Základní ekonomické údaje o hospodaření VMO za rok 2013

Výsledek hospodaření VMO za r. 2013 po zdanění – zisk

9.946,19 Kč

Dotace na provoz – celkem
Z toho
od zřizovatele
od Ministerstva kultury ČR
od jiných subjektů

32.499.156,- Kč
32.159.459,- Kč
57.000,- Kč
282.697,- Kč

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

1.913.012,31 Kč
1.109.463,- Kč
469.445,- Kč
99.132,- Kč
235.072,31 Kč

Celkem výnosy

34.412.168,31 Kč

Celkem náklady

34.402.222,12 Kč

Náklady na mzdy a odvody (včetně RO)

18.920.523,- Kč

Fixní režijní náklady (odpisy + energie)

9.933.978,74 Kč

Zůstatek na provozní náklady, materiál a služby celkem

5.547.720,38 Kč

Hospodaření VMO za rok 2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem.
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III. Hodnocení činnosti jednotlivých útvarů VMO za rok 2013
Hodnocení činnosti Historického ústavu
1. Sbírky
1.1. Evidence
přírůstk. čísel

kusů

náklady v Kč

1.1.1.Chronologický zápis - Excel
1.1.1.1.vlastní sbírková činnost – výzkumné úkoly
1.1.1.2. vlastní sbírková činnost - systematická
1.1.1.3.soubory od sběratelů
1.1.1.4. volné nákupy
Průmysl, obchod a řemesla
Školství
Fotografie a pohlednice
Numismatika
Umělecký průmysl
Kartografie
Etnografie

2
1
1
4
1
1
3

3
1
9
4
11
1
3

5 000 Kč
100 Kč
410 Kč
3 517 Kč
2 000 Kč
500 Kč
16 165 Kč

1.1.1.5. dary
Archeologie
Numismatika
Lékařství-lékárenství
Militaria
Novodobé dějiny – Kapitalisnus
Hudba
Průmysl, obchod a řemesla
Školství
Fotografie a pohlednice
Umělecký průmysl
Kartografie
Etnografie

3
2
1
1
1
1
14
2
2
1
1
3

4
2
1
9
1
1
31
52
3
18
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.1.1.6. převody
Numismatika
Lékařsrví-lékárenství
Průmysl, obchod a řemesla
Fotografie a pohlednice
Kartografie

2
3
3
1
1

2
7
14
24
2

0
0
0
0
0

1.1.1.7.celkem
1.1.2. systematický zápis - Excel
název podsbírky
počet v roce zpracovaných inventárních čísel
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1. podsbírka Fotografie a pohlednice
2. podsbírka Školství
3. podsbírka Etnografie

(F 42296 – F 42304)
(Šk 783 – Šk 790)
(E 22.742 – E 22.873

9
8
137

1.2. inventury
Habustová, J.
- inventura v podsbírce Staré tisky, 1549 ks – 6,21 %
Doláková, M.
- inventura v podsbírce Ikony, 24 ks – 10,4 %
- inventura v podsbírce Lapidárium, 16 ks – 5,5 %
inventura v podsbírce Olomouciana, 282 ks – 10,1 %
Hradil, F.
- inventura v podsbírce Numismatika, 4942 ks – 6,25 %
- inventura v podsbírce Hudební 726 ks – 35 %
- inventura v podsbírce Lékařsko–lékárenské, 448 ks – 20 %
Hrbáčková, V.
- inventura v podsbírce Etnografie, 7 054 ks – 12%
Jakůbková, H.
- inventura v podsbírce Fotografie a pohlednice, 4356 ks – 10,3 %
- inventura v podsbírce Školství, 162 ks – 20,5 %
Podolský, K.
- inventura v podsbírce Militária, 3668 ks – 100%
- inventura v podsbírce Novodobé dějiny – Kapitalismus, 2700 ks – 66%
Urban, J.
- inventura v podsbírce Historický archiv Vlastivědného muzea v Olomouci, 12 571
evidenčních čísel – 63,39 %.
- inventura v podsbírce Kartografie, 650 evidenčních čísel – 12,33 %
- inventura v podsbírce Vlastivěda Šternberk,150 evidenčních čísel – 12,24 %
Šrek, R.
- inventura v podsbírce Zábavy a hry,400 ks (10,49%)
- inventura v podsbírce Cín, 150 ks (14,77%)
- inventura v podsbírce Umělecký průmysl, 1155 ks (11,3%)
Zdražil, M.
- inventura v podsbírce Historické hodiny,161 ks (10,9%)
- inventura v podsbírce Průmysl, obchod a řemesla, 956 ks (14,3%)
- inventura v podsbírce Zemědělství, 305 ks (20%)
celkem kusů / z toho externě
1.3.restaurování a konzervace - Excel
1.3.1.základní ošetření
Lékařství-lékárenství
Numismatika
Lapidárium
Ikony
Archiv VMO
Zoologie
Etnografie
Militaria
Olomuciana

297 /
46
20 /
0
10
/
0
15 / 15
1
/
0
12
/
0
3 /
0
78 / 31
5 /
0
37 /
0
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Průmysl, obchod a řemesla
Školství
Umělecký průmysl
Zemědělství
Historické hodiny
Archeologie
1.3.2.dezinfekce
Umělecký průmysl

39
7
8
33
4
25

/
/
/
/
/
/

0
0
0
0
0
0

7
7

/
/

0
0

1.3.3.zásadní ošetření
1.3.3.1. konzervování
272 / 10
Lékařství-lékárenství
36 /
0
Hudba
16 / 10
Archiv VMO
12 /
0
Etnografie
56 /
0
Militaria
5 /
0
Olomuciana
37 /
0
Průmysl, obchod a řemesla
30 /
0
Školství
7 /
0
Umělecký průmysl
15 /
0
Zemědělství
28 /
0
Archeologie
25
/ 0
Historické hodiny
4
/
0
Lapidárium
1 /
0
1.3.3.2.rekonzervace
16 / 0
Etnografie
10 / 0
Průmysl, obchod a řemesla
5
/ 0
Militaria
1 /
0
1.3.3.3 restaurování
Lapidárium
10 / 9
Archiv VMO
5 / 0
Etnografie
24 / 0
Novodobé dějiny
3 / 0
Olomuciana
1 / 0
Průmysl, obchod a řemesla
9 / 0
Umělecký průmysl
3 / 0
Kopie předmětů z Egypta
13 / 0
Školství
7 / 0
1.3.3.4. preparace
1.3.3.5. repreparace
1.3.3.6 celkem všech

345

/

65

práce se sbírkami
Podsbírka Archeologie (Hlubek, L.) – 73 dní
- Vyhledávání a příprava exponátů na výstavu Doba měst a hradů
- Vyhledávání a příprava exponátů na výstavu Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí
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Vyhledávání a příprava exponátů na expozici Příběh kamene
Vyhledávání a příprava exponátů na výstavu Moravská Huzová v proměnách času
Vyhledávání a příprava exponátů na expozici K dějinám Ludéřova
Vyhledávání a příprava exponátů na reinstalaci expozice v Černé věži v Drahanovicích
Balení exponátů v expozici Příběh kamene
Vyhledávání a příprava exponátů na výstavu Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa
Ferdinanda Habsburského
- Deinstalace výstavy Od doby kamenné po dobu slovanských hradišť
- Instalace expozice v Uničově Vodní Brance
- Svoz sbírkových předmětů z Chudobína
- Převoz části archeologické podsbírky (ze sbírky Uničovského muzea, její uložení
v depozitáři, kontrola souboru a psaní lokačního katalogu.
- Kresebná dokumentace vybraných sbírkových předmětů 78 ks ve spolupráci s I.
Hradilovou
podsbírka Fotografie a pohlednice + fotoarchiv (Jakůbková, H.) – 97 dnů
- Balení skleněných negativů (celkem 4014 ks) do odkyselených obálek, ukládání do
kartoték, revize stavu, evidence existujících pozitivů sign. C
- Vyhledávání dokumentace pro badatele a potřeby pracovníků muzea.
- Výběr a příprava exponátů pro reinstalaci expozice Z historie města Uničova v Muzeu
U Vodní branky v Uničově.
- Výběr a příprava exponátů pro výstavu Oslavy 700. výročí vzniku města Uničova 12.19. srpna 1923, digitalizace části obrazové dokumentace.
- Vyhledávání a příprava fotodokumentace pro expozici Galerie osobností
Olomouckého kraje.
- Vyhledávání a příprava fotodokumentace pro výstavu Tajuplný Egypt.
- Vyhledávání fotodokumentace pro expozici 130 let českého muzea v Olomouci.
- Třídění digitální fotodokumentace v archivu, zápis snímků do programu Demus.
podsbírka Školství (Jakůbková, H.) – 25 dnů
- Vyhledání a příprava exponátů pro expozici Olomoucká univerzita.
- Vyhledání a příprava exponátů pro výstavu Jak se dříve učilo – Uničovsko 19. a 20.
století” (Šatlava-muzeum vězeňství Uničov)
- Výběr a příprava zápůjčky sbírkových předmětů pro výstavu Dějiny středního školství
na Jesenicku – 100 let jesenického gymnázia (Vlastivědné muzeum Jesenicka, 10.9.17.11. 2013)
- Změna lokace části předmětů podsbírky Školství v rámci nového uspořádání
depozitáře 2.09 z důvodu dočasného deponování archeologického materiálu.
- Konzultace, výběr a příprava zápůjčky sbírkových předmětů pro Oslavy 355 let školní
výuky v obci Paseka u Šternberka (Základní škola Paseka, 2. 11. 2013), spojené s
výstavou historických školních pomůcek a hraček.
Podsbírka Lékařsko-lékárenská (Hradil, F.) – 7 dnů
- Periodická inventarizace sbírky
- Nová lokace a uspořádání sbírkových předmětů
Podsbírka Hudební (Hradil, F.) – 7 dnů
- Katalogizace notového materiálu př. č. 1 /2002 (hudební archiv Pitarná).
- Periodická inventarizace sbírky
- Nové uspořádání a popis sbírkových klavírů
Podsbírka numismatická (Hradil, F.) – 25 dnů
- Nová lokace předmětů v depozitáři
- Ukládání předmětů do nových obalů
-
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Uspořádání trezoru střeleckých medailí, papírových platidel a nezpracovaných
přírůstků
- Inventarizace sbírky
- Vyhledávání a příprava exponátů na výstavu Doba měst a hradů
- Vyhledávání a příprava exponátů na výstavu Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí
- Výběr a příprava exponátů, ve spolupráci s konzervátorským a fotografickým
pracovištěm, pro realizovanou zámeckou expozici v Čechách pod Kosířem, reinstalaci
expozice ve Vodní brance v Uničově, budoucí instalaci v prostorách litovelské radnice
a na výstavy „Doba měst a hradů“
- Svozy sbírkových předmětů z externího depozitáře v Chudobína
Podsbírka Průmysl, obchod a řemesla (Zdražil, M.) – 89 dní
- Vybalování sbírkových předmětů v depozitáři
- Výběr a příprava exponátů pro chystanou zámeckou expozici v Čechách pod Kosířem
- Výběr a příprava exponátů na reinstalaci expozice Z dějin města Uničova ve Vodní
brance v Uničově
- Výběr a příprava exponátů na výstavu Doba měst a hradů
- Výběr a příprava exponátů na výstavu Tváře Velké války
- Výběr a příprava exponátů na výstavu Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa
Ferdinanda Habsburského
- Vrácení zápůjček z výstav Velká fotbalová výstava, Z historie cukráren, Od doby
kamenné po dobu slovanských hradišť.
Podsbírka Historické hodiny (Zdražil, M.) – 16 dní
- Výběr a příprava exponátu na vystavení hodinového stroje v radniční věži v Litovli
- Výběr a příprava exponátu práce na doplnění stávající Expozice Času ve Šternberku
Podsbírka Etnografie
- Výběr a příprava exponátů na expozici Od kolébky do hrobu.
- Výběr a příprava exponátů na výstavu Kdyby byla Morava.
- Výběr a příprava exponátů na výstavu Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí.
- Zpracování návrhu na ISO na rok 2014 – 6 kusů (|nábytek, kříž).
- Vyhotovení restaurátorských záměrů.
- Kontrolní dny postupu restaurování.
Podsbírka Staré tisky (Habustová, J.) – 140 dní
- Vybavení zinventarizovaných předmětů kartami z nekyselého papíru a čárovými kódy.
- Rekatalogizace do informačního systému a vybavení čárovými kódy starší literatury 1456 svazků.
- Příjem a evidence časopisů – průběžně.
- Stěhování příruční knihovny – 5 dní.
- Rozeslání Zpráv Vlastivědného muzea č. 303 a 304 – povinné výtisky, domácí a
mezinárodní výměna 12 dní.
Podsbírka Lapidárium (Doláková, M.) – 23 dní
- Přestěhování předmětů z kamene ze zadního prostoru krypty (s hliněnou podlahou) do
vedlejšího prostoru se zděnou podlahou s optimálnějšími podmínkami.
- Přestěhování předmětů ze sádry z prostoru krypty (s hliněnou podlahou), jejich
základní očištění a uložení v prostorách depozitární budovy VMO (Denisova 30).
- Vyhledání předmětů pro výstavu (Ne)viditelná Olomouc a pro instalaci v prostorách
Slovanského gymnázia v Olomouci.
- Zabalení exponátů v expozici Příběh kamene z důvodu ochrany během stavebních
prací v prostoru expozice.
-
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- Dohledávání restaurátorských zpráv ke sbírkovým předmětům, pořizování jejich kopií.
Olomuciana (Doláková, M.) – 15 dní
- Nové uložení grafik a prací na papíře s použitím odkyselených složek a papírů.
- Přemístění části kolekce střeleckých terčů do nových úložných prostor s cílem uvolnit
místa na posuvných roštech pro obrazy.
- Vyhledávání předmětů pro výstavy (Uničovští III: obrazy, grafiky a sochy uničovských
výtvarníků 18., 19. a počátku 20. století, Uničov; Trefa do umění, Uničov) a badatele.
Umělecký průmysl (obrazy, sochy) (Doláková, M.) – 9 dní
- Základní evidence, uspořádání a dokumentace předmětů (obrazy, rámy) jiné evidence
v depozitáři obrazů a prostorách chodby v depozitární budově VMO.
- Vyhledání předmětů pro výstavu Krása důstojnosti.
- Zajištění restaurátorského průzkumu obrazu Petra Brandla v ateliéru Národní galerie
v Praze.
Umělecký průmysl (Šrek, R.) – 44 dní
- Nové uspořádání podle číselného pořadí v depozitáři Skla a porcelánu.
- Nové uspořádání podle číselného pořadí v depozitáři Kombinovaných materiálů a
kovů.
Cín (Šrek, R.) – 13 dní
- Nové uspořádání podle číselného pořadí sbírky cínů.
Zábava a Hry (Šrek, R.) – 18 dní
- Přestěhování sbírky do jiné části depozitáře, nové uspořádání sbírky podle číselného
pořadí
Podsbírka Archiv Vlastivědného muzea v Olomouci (Urban, J.) – 75 dní
- Postupné třídění a ukládání podsbírky v novém depozitáři.
- Generální inventura podsbírky dle metodiky Národního archivního dědictví (NAD).
- Spolupráce se Státním okresním archivem v Olomouci ohledně metodiky NAD.
- Přípravné práce k vytvoření 2 archivních inventářů k fondům podsbírky.
- Výběr a příprava exponátů k expozici „Galerie osobností Olomouckého kraje“.
- Vyhledávání exponátů k výstavě „Mezi Východem a Západem“.
- Vyhledávání dokumentačních materiálů k reinstalované expozici „Z dějin města
Uničova“.
- Vyhledávání dokumentačních materiálů k výstavě „Poklady starého Egypta“.
- Výběr a příprava exponátů k expozici „Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci a jeho
odkaz (1883–2013)“.
- Vyhledávání dokumentačních materiálů k výstavě „Vlastivědná společnost muzejní
v Olomouci dnes“.
- Vyhledávání exponátů k připravované výstavě „Těžba nerostných surovin v okolí
Olomouce“.
- Pokračování v mimořádné inventuře podsbírky.
- Vyhledávání předmětů v badatelských záležitostech.
- Vytváření nového lokačního seznamu.
Podsbírka Vlastivěda Šternberk (Urban, J.) – 6 dní
- Vyhledávání dokumentačních materiálů k reinstalované expozici „Z dějin města
Uničova“.
- Vyhledávání exponátů k připravované výstavě „Těžba nerostných surovin v okolí
Olomouce“.
- Periodická inventura podsbírky.
- Vyhledávání předmětů v badatelských záležitostech.
Podsbírka Kartografie (Urban, J.) – 14 dní
- Výběr a příprava exponátů k výstavě „Kouzlo starých map“.
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- Vytváření nového lokačního seznamu (část).
- Periodická inventura podsbírky.
- Vyhledávání předmětů v badatelských záležitostech.
Podsbírka Novodobé dějiny – Kapitalismus (Podolský, K.) – 48 dní
- Částečné uložení sbírkových předmětů podsbírky, přebalení, nové uložení do kartonů
a složek, nová lokace
- výběr a příprava exponátů na reinstalaci expozice Z dějin města Uničova ve Vodní
brance v Uničově
- výběr a příprava exponátů na výstavu Tváře Velké války.
Podsbírka Militaria (Podolský, K.) – 28 dní
- Částečné uložení sbírkových předmětů podsbírky, přebalení, nové uložení do kartonů
a složek, nová lokace
- vybalování, třídění, základní čištění, ukládání a částečná lokace sbírkových předmětů
- příprava sbírkových předmětů na fotografování kalendáře „Slzy, pot a krev“
- výběr a příprava exponátů na výstavu Tváře Velké války
- Vyhledání předmětů pro výstavu (Ne)viditelná Olomouc a pro instalaci v prostorách
Slovanského gymnázia v Olomouci.
- výběr a příprava exponátů na reinstalaci expozice Z dějin města Uničova ve Vodní
brance v Uničově
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO (Urban, J.) - 35 dní
- Sledování fenoménu Tradiční lidové kultury. V rámci tohoto projektu pokračovalo
studium, a také konzultace ohledně postupu v problematice tradiční lidové kultury
s Ministerstvem kultury ČR, s Krajským úřadem Olomouckého kraje a s Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici.
- Organizace a vedení krajské pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu
v Olomouckém kraji. V průběhu roku 2013 se uskutečnily 3 schůzky (vždy
v Olomouci).
- Zpracování a odevzdání Krajskému úřadu Olomouckého kraje dvou metodických
pokynů k připravovanému „Krajskému seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury“ a „Krajskému titulu nositel tradice lidových řemesel“.
- Realizace grantového projektu Ministerstva kultury ČR „Dokumentace a identifikace
jevů tradiční lidové kultury v Olomouckém kraji 2013“ (výzkum rodinných obyčejů –
narození a smrt). Koordinace terénních pracovníků v Olomouckém kraji. Celkový
rozpočet 48 000 Kč, úspěšně získaná dotace z MK ČR ve výši 20 000 Kč.
- Pokračování výzkumu v oblasti tradiční lidové kultury (nemateriální statky a řemesla).
- Vypracování a podání dvou grantových projektů Ministerstva kultury ČR na rok 2014
(výzkum nemateriálních statků a lidových řemesel v Olomouckém kraji – celkový
rozpočet 85 000 Kč, žádaná dotace z MK ČR 37 000 Kč, resp. mapování výročních
lidových obyčejů v Olomouckém kraji – celkový rozpočet 78 000 Kč, žádaná dotace
z MK ČR 30 000 Kč).
- Dlouhodobá spolupráce s paní Jarmilou Vitoslavskou – nositelkou titulu “Nositel
tradic lidových řemesel 2013“.
Dokumentace sbírek, spolupráce na realizaci výstav a expozic (R. Růžičková)– 129 dní
- Zápis karet do DEMUSu, fond Etnografie – 1 000 ks.
- Vedení agendy HÚ - vedení přírůstkových knih, zakládaní dokumentů průběžné plnění
prací podle požadavků vedoucí a ostatních odborných pracovníků.
- Vedení, kontrola plnění a zapůjčení odborových věcí.
- Spolupráce na otevření expozice Příběh kamene.
- Kompletace, kontrola a doplňování údajů do nákupních listů pro Nákupní komisi
VMO.
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Vedení agendy, přidělování čísel, kontrola plnění a vrácení výpůjček. Vypracování
smluv o výpůjčce – dlouhodobé výpůjčky 85ks.
- Spolupráce na balení expozice Příběh kamene.
- Spolupráce na roztřízení a nové uložení záložních evidenčních karet Historického
ústavu VMO.
Dokumentace sbírek, spolupráce na realizaci výstav a expozic (I. Hradilová) – 213 dní
- Kresebná dokumentace archeologických nálezů celkem 78 ks
- Agenda pro potřeby HÚ: pošta, kopírování, výdej klíčů k depozitářům, vypisování
darovacích listin.
- Zápis karet do DEMUSu, fond Fotografií a pohlednic – 5 831 ks.
- Výpomoc při instalaci a otevření expozice Příběh Kamene.
- Doprovodné kresby do expozice Příběh kamene.
- Spolupráce na balení expozice Příběh kamene.
- Spolupráce na roztřízení a nové uložení záložních evidenčních karet Historického
ústavu VMO.
Podíl na realizaci výstav a expozic (L. Janusová, K. Karlíková, M. Stecker, D. Wlczková)
- Pomoc při instalaci a deinstalaci výstav
- Pomoc při transportech sbírkových předmětů
- Podíl na přípravě exponátů pro stálé expozice a výstavy
- Spolupráce se střední odbornou školou a středním odborným učilištěm v Tovačově,
studentské praxe
-

1.5 centrální evidence sbírek – CES - Excel
předmětů ks / eviden. čísel
1.2.1. zařazení do sbírky
Sbírková knihovna
Fotografie a pohlednice
Numismatika
Lékařství – Lékárenství
Hudební

5
781
6
1
1

/
/
/
/
/

5
2
6
1
1

1.1.1. vyřazení ze sbírky
Fotografie a pohlednice

6

/

6

1.6. nájem a výpůjčky cel. evid. čísel = ks

/ z toho zahraničí evid. čís. = ks - Excel

1.6.1. nájem
1.6.2. výpůjčky
Celkem
1.6.3. zápůjčky
Numismatika
Hudební podsbírky
Historické hodiny
Průmysl, obchod a řemesla
Zemědělství
Olomuciana
Lapidarium
Umělecký průmysl
Školství:

13

152

/
5
16
19
3
68
38
15
241
37

0
/
/
/
/
/
/
/
/
/

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fotografie a pohlednice
12 /
Zábava a hry
413 /
Historický archiv Vlastivědného muzea v Olomouci
8 /
Vlastivěda Šternberk
13 /
Kartografie
3 /
Militaria
44
/
Kapitalismus
1
/
Etnografie
310 /
Archeologie
85 364 /
Celkem
86 610 /

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.7. depozitáře
- průběžné sledování hladiny vlhkosti a teploty v depozitářích v budově Denisova a úsilí
o jejich uvedení do hodnot vyhovujících sbírkovým předmětům zde uloženým za
využití dostupné techniky – odvlhčovače Airsec 165, zvlhčovač Brune B 250
- snaha o doplnění vybavení jednotlivých depozitářů potřebným fundusem ve spolupráci
s jednotlivými kurátory fondů
1.7.1. nové
1.7.2. adaptované
1.7.3. aktuální potřeba
- Zcela nevyhovující uložení podsbírky Lapidária v exteriéru – na nádvoří depozitární
budovy v Denisově ul. a na nádvoří u hlavní budovy VMO – zakrytí předmětů
plachtou na zimní období je pouze nouzovým řešením. Předměty jsou poškozovány v
důsledku působení klimatických a biologických vlivů. Uložení zbývajících předmětů
v kryptě, zejména v části s hliněnou podlahou, je z důvodu vysoké vlhkosti též
nedostačující; podobně je tomu u sádrových odlitků v externím depozitáři v
Chudobíně.
- Uložení téměř celé podsbírky Archeologie v provizorním depozitáři v Chudobíně patří
již několik let k nejpalčivějším problémům VMO.
- Externí depozitář v Chudobíně nemá parametry standardního muzejního depozitáře.
Nelze zajistit optimální klimatické podmínky v průběhu roku a také zabezpečení
budovy vzhledem k její odlehlosti.
- Fotoarchiv VMO - potřeba klimatizovaného depozitáře s odpovídajícím
regulovatelným režimem pro uložení negativů.
1.8. Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám
1.8.1. Předměty v účetní evidenci se vztahem ke sbírkám
1.8.1.1.
Faksimile
17
1.8.1.2.
Modely
1.8.1.3.
Figuríny
1
1.8.1.4.
jiné
1.8.2. Předměty v doprovodné evidenci dokumentace sbírek
1.8.2.1. Srovnávací soubory
1.8.2.2. Zvukové nahrávky
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ks

1.8.2.3. jiné
1.8.3. Předměty s evidencí podle samostatných předpisů
1.8.3.1.
Knihovna
Nákup
28
Výměna
163
Poslední přír. č.
62 795
1.8.3.2.
Archiv
1.8.3.3.
Fotoarchiv
1.8.3.4.
Videokazety
1.8.3.5.
Elektronické nosiče
1.8.3.6.
Ostatní
2. Věda a výzkum
počet / z toho zahraničí
2.1.interní úkoly
2.1.1 vlastní nebo vedoucí výzkumu
9 /
0
Hlubek, L.
Archeologické nálezy z hradu Rabštejna (k. ú. Bedřichov, okr. Šumperk)
Pravěké a středověké osídlení na katastru obce Dubčany a části obce Senice na Hané
– Odrlice
Zpracování souboru středověkých až raně novověkých komorových kachlů z Litovle
ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci
Zpracování raně středověkých pohřebišť na Litovelsku
Zpracování souboru mincí z mladohradištního pohřebiště v Odrlicích
Doklady zpracování železa v raném středověku na Litovelsku
Hradil, F.
- Odborné zpracování nálezu mincí z Uničova – Šibeníku
Kohoutová, R.
Pravěké a středověké osídlení na katastru Horní Sukolomi
Urban, J.
Pokračování ve zpracování elektronické bibliografie časopisu Vlastivědného muzea
v Olomouci (1951–1978)
2.1.2 podíl na jiném úkolu
2.1.3 mezioborové výzkumy
2.2.externí úkoly ( zdroje mimo příspěvek zřizovatele )
2.2.1 vlastní nebo vedoucí výzkumu
2.2.2 podíl na jiném úkolu
9 / 0
Doláková, M.,
- Seminář pro studenty FF MU v rámci projektu OP VK CZ.1.07/2.200/28.0228
(Seminář dějin umění, inovace předmětu „Dějiny umění v praxi 1“).
Doláková, M., Habustová, J., Hlubek, L., Hradil, F., Hrbáčková, V., Jakůbková, H.,
Podolský, K., Šrek, R., Urban, J., Zdražil, M.,
- vedení praxe studentů FF UP v rámci projektu Inovace studia Historických věd na
Univerzitě Palackého CZ.1.07/2.2.00/28.0025.
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Hradil, F., Podolský, K., Stecker, M.
výuka studentů semináře Inventarizace muzejních sbírek Katedry historie FF UP
v rámci projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého
CZ.1.07/2.2.00/28.0025.
Hradil, F., Jakůbková, H., K. Podolský
- mezinárodní internetový projekt Europeana 1989: Psali jsme dějiny - účast na
sbírkovém dni (23. listopadu 2013), příprava podkladů pro doprovodné akce.
Hrbáčková, V.
- Lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav
sbírkového materiálu z let 1850 – 1950, projekt NAKI, Národní ústav lidové kultury
ve Strážnici.
- Spolupráce s Národním památkovým ústavem v Olomouci na vydání turistického
průvodce Lidové stavby Moravy a Slezska. Příspěvek k lidové formě domu na Hané,
horní Hané a Lipenském Záhoří.
Podolský, K.
- Spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt „Inovace výuky československých a
českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském
kraji“
Urban, J.
- Grantový projekt Dokumentace a identifikace jevů tradiční lidové kultury
v Olomouckém kraji 2013. Celkový rozpočet 48 000 Kč, dotace z MK ČR 20 000 Kč.
- Autor medailonků v propagačním materiálu Statutárního města Olomouce „Galerie
osobností města Olomouce“.
2.2.1 mezioborové výzkumy
2.3. odborná prezentace
počet / z toho zahraniční
2.3.1. konference
2.3.1.1. pořadatel
2.3.1.2. aktivní účast
Hlubek, L.
2
/
0
- Účast na 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku na téma Zdroje a
zpracování surovin v archeologii středověku. Prezentovaný referát: Doklady
železářské výroby v raném středověku na Litovelsku, (spolu s Mgr. P. Šlézarem),
Kutná Hora 16. – 18. 9. 2013, uspořádanou Archeologickým ústavem AVČR, Praha.
Šrek, R.
- Účast na mezinárodní konferenci Arthist 2013. Prezentovaný referát: Architektura a
plavání, Olomouc, 15. – 16. května 2013, uspořádala Katedra dějin umění FF UP
v Olomouci, předsedající sekce Lov, hry a sport.
2.3.1.3. pasivní účast
3
/
0
Doláková, M.
- Antické tradice v renesanční kultuře, Katedra klasické filologie FF UP, Olomouc, 20.
2. 2013.
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Hradil, F.
- Peníze v proměnách času, mezinárodní numismatická konference, Valtice, 30. 9. – 3.
10. 2013, uspořádanou Asociace muzeí a galerií ČR za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR a Moravského zemského muzea
Janusová, L.
- Konference konzervátorů- restaurátorů, Hodonín, 10. - 12. září 2013, uspořádanou
Masarykovým muzeem v Hodoníně, Technickým muzeem v Brně a Metodickým
centrem konzervace.
2.3.2. semináře
2.3.2.1. pořadatel
2.3.2.2. aktivní účast
2
/
0
Hradil, F.
Prezentace stálé expozice Olomouc – 15 století města, Seminář pro pedagogy a
ředitele škol Olomouckého kraje, VMO, 13. 5. 2013
Šrek, R.
Účast na semináři doktorandů Katedry dějin umění Univerzity Palackého v
Olomouci s přípěvkem: Architektura plováren na Moravě a ve Slezsku, Olomouc, 20.
listopadu 2013
2.3.2.3. pasivní účast
13
/
0
Hradil, F.
Účast na plenárním zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
Moravské zemské muzeum v Brně, Brno, 28. května 2013.
Habustová, J.
- Seminář uživatelů inf. systému KP-SYS, Pardubice, 19. listopadu 2013
- Den knihovníků, Vědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, 22. května 2013
- Autorský zákon a knihovny, Vědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, 29. května
2013
- Věcné autority, Vědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, 25. září 2013
- Volně přístupné elektronické informační zdroje pro knihovnickou praxi, Vědecká
knihovna v Olomouci, Olomouc, 9. října 2013
- Quo vadis, knihovno?, Vědecká knihovna v Olomouci, Olomouc 16. října 2013
Jakůbková, H.
- XIII. svatováclavské mezinárodní setkání - vlastivědný seminář Dějiny středního
školství na Jesenicku, Jeseník, 27. září 2013
Janusová, L.
- Průzkum historických materiálů, Opavě, 30. – 31. října 2013
- Užívané metody konzervace movitých archeologických
nálezů z kovových a
organických materiálů, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 7. – 8. listopadu
2013
Podolský, K.
- Účast na odborném semináři Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
Vlastivědné muzeum v Kyjově, Kyjov, 3. října – 4. října 2013.
- Účast na plenárním zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
Moravské zemské muzeum v Brně, Brno, 28. května 2013.
Zdražil. M.
- Účast na odborném semináři Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
Vlastivědné muzeum v Kyjově, Kyjov, 3. října – 4. října 2013.
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2.3.3. dílny
2.3.3.1. pořadatel
2.3.3.2. aktivní účast
2.3.3.3. pasivní účast
3. Prezentace
3.1. Ediční činnost
3.1.1. vydané muzeem

( číselná statistika - . Excel)
celkem
z toho videokazety CD jiné

3.1.1.1. vlastní titul
3.1.1.2. podíl na edici
3.1.1.3. periodika
1
Doláková, M., Hradil, F.
- Redaktorská práce na přípravě Zpráv Vlastivědného muzea – společenské vědy, č.
306
3.1.2. publikace
2
3.1.2.1. samostatné tituly
Podolský, K.
- ediční práce na publikaci Ve dne v noci podle zákoníku… Policisté a četníci v českých
zemích v letech 1850-1945“
- spolupráce na přípravě kalendáře „Krev, slzy a boj“
Hrbáčková, V.
- spoluautorka turistického průvodce za Olomoucký kraj Lidové stavby Moravy a
Slezska, vydáno k Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013, Praha
2013.
3.1.2.2. studie
3
Hlubek, L.
- Příspěvek k opevnění města Rýmařova, Střední Morava 35, 2013, s. 25-33.
- Archeologické nálezy z hradu Rabštejna (okr. Šumperk), Acta musei moraviae,
Scientes sociales XCVIII/1, 2013, s. 125-143.
- Pravěké a středověké osídlení na katastru obce Dubčany a části obce Senice na Hané
– Odrlice (okr. Olomouc). Zprávy VMO, č. 306, 3–18.
3.1.2.3. odborné články
Doláková, M.
39
- heslo Střelecký štítek J. Hördtricha se sv. Antonínem Paduánským a sv. Metodějem;
Střelecký štítek F. Miecka se scénou Křtu knížete Svatopluka. In: Jemelková, S. (ed.):
Mezi východem a západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog
výstavy). Olomouc 2013, s. 141–142.
- heslo Znakový kalendář olomoucké diecéze. In: Jemelková, S. (ed.): Mezi východem a
západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy). Olomouc
2013, s. 145–146.
Doláková, M. – Šrek, R.
- heslo Návrh oltáře se sochami sv. Cyrila a Metoděje (?). In: Jemelková, S. (ed.): Mezi
východem a západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy).
Olomouc 2013, s. 142–144.
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Hlubek, L.
- heslo Tordovaná náušnice s očkem, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a
západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 211.
- heslo Omegovitá spona, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí
Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 211.
- heslo ostruha s háčky, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril
a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 211.
- heslo hrnek s rytinami, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril
a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 212.
- heslo Železná sekera, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 212.
- heslo Křížové kování s vybíjenou výzdobou, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a
západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 213.
- heslo Ostruha, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 214.
- heslo Dvouuchá láhev, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril
a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 219.
- heslo Železný stylus, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 221
- heslo Kaptorga, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 222.
- heslo Fasetovaná karneolová perla, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem.
Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 222.
- heslo Sekerovitá hřivna, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí
Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 222-223.
- heslo Fragment meče, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril
a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 223-224.
- heslo Prsten zdobený filigránem, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem.
Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 224-225.
- heslo Záušnice, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 225.
- heslo Olověné závažíčko s otvorem, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a
západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 227.
- heslo Surový karneol, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí Cyril
a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 227.
- heslo Mísa s rytinami andělů, in: Jemelková, S. (ed.), Mezi východem a západem. Svatí
Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Olomouc 2013, s. 229-230.
- Hlubočky (k. ú. Hrubá Voda, okr. Olomouc), Přehled výzkumů 53/2, Brno 2012, s.
142-143.
- Věrovany (okr. Olomouc), Přehled výzkumů 53/2, Brno 2012, s. 177-178.
Komorové kachle z Litovle s motivem sv. Jiří ve sbírce Vlastivědného muzea
v Olomouci. Střední Morava 36, 2013, s. 112–115.
Hradil, F.
- heslo Medaile sv. Cyril a sv. Metoděj – patroni národa, in: Simona Jemelková (ed.),
Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog
výstavy), Olomouc, s. 184.
- heslo Medaile svatých Cyrila a Metoda, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi Východem a
Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy), Olomouc, s.
183-184.
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heslo Řád svatých Cyrila a Metoděje, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi Východem a
Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy), Olomouc, s.
182-183.
heslo Pamětní medaile na ekumenický překlad Bible, in: Simona Jemelková (ed.),
Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog
výstavy), Olomouc, s. 181.
heslo Pamětní medaile k 1100. výročí smrti svatého Metoděje, in: Simona Jemelková
(ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí
(katalog výstavy), Olomouc, s. 180-181.
heslo Pamětní medaile k otevření obnovené budovy Cyrilometodějské bohoslovecké
fakulty v Olomouci, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí
Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 177.
heslo Pamětní medaile cyrilometodějských jubilejních oslav na Velehradě, in: Simona
Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých
zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 176-177.
heslo Pamětní medaile na konsekraci chrámu svatých Cyrila a Metoděje v OlomouciHejčíně, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a
Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 176.
heslo Děkanský řetěz Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, in: Simona
Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých
zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 174-176.
heslo Pamětní medaile 1050. cyrilometodějského jubilea na Velehradě, in: Simona
Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých
zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 174.
[Filip Hradil – Miroslav Myšák], heslo Medaile se svatými Cyrilem a Metodějem a
svatým Václavem, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí
Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 172-173.
heslo Křížek z miléniových oslav na Velehradě, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi
Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy),
Olomouc, s. 169.
[Filip Hradil – Miroslav Myšák], heslo Intronizační medaile arcibiskupa Bedřicha
kardinála z Fürstenbergu, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem.
Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 167-168.
[Filip Hradil – Miroslav Myšák], heslo Tolar, in: Simona Jemelková (ed.), Mezi
Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (katalog výstavy),
Olomouc, s. 166-167.
heslo Křtitelnice s výjevem Křtu knížete Svatopluka svatými Cyrilem a Metodějem,
in: Simona Jemelková (ed.), Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj
v kultuře českých zemí (katalog výstavy), Olomouc, s. 160-161.

3.1.2.4. populární články
9
Doláková, M.
- Kolekce malovaných terčů čítá přes 200 kusů, Olomoucký deník, 6. května 2013, s. 12.
Habustová, J.
- Ze vzácného rukopisu se dochovalo 135 písní: tajemství depozitářů Vlastivědného
muzea v Olomouci. Olomoucký deník, 23. září 2013, s. 12.
Hlubek, L.
- Rybník v Nákle ukrýval bronzové nádoby, Olomoucký deník, 8. července 2013, s. 10.
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Hradil, F.
- Řád svatých Cyrila a Metoděje, Krok. Kulturní revue Olomouckého kraje, 2013, č. 2,
s. 23 – 27.
- Zdobené lékovky ukrývaly vlčí játra i rybí klih, Olomoucký deník, 8. dubna 2013, s. 12
Podolský, K.
- Pepřenka: elegantní pistole, kterou znala celá Evropa, Olomoucký deník, 3. června
2013, s. 12.
Šrek, R.
- Dřevěná dóza skrývala lechtivé erotické motivy, Olomoucký deník, 2. září 2013, s. 12.
Urban, J.
- Spoluautor propagačního materiálu Statutárního města Olomouce „Galerie osobností
města Olomouce“
Zdražil, M.
- Truhlice se lišily podle bohatství cechů, Olomoucký deník, 3. dubna 2013, s. 12.
3.1.2.5. informační články 11
Doláková, M.
- Příběh kamene – nová expozice Vlastivědného muzea v Olomouci, Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 164-169.
- „Kamenná galerie“ v prostorách křížové chodby někdejšího kláštera klarisek, Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 172-176.
Hlubek, L.
- Mgr. Jiří Karel pětasedmdesátiletý, Střední Morava 35, s. 154–155.
- Profesor Karel Sedlák (31. 10. 1887 – 6. 8. 1967) : 125 let od narození, Pravěk nová
řada 20, Brno 2012, s. 347–349.
Hradil, F.
- Expozice Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis, Zprávy Vlastivědného
muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 162-163.
- Výstava Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 170-171.
Jakůbková, H.
- Oslavy 700. výročí vzniku města Uničova 12.–19. srpna 1923, Zprávy Vlastivědného
muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 136-144.
Urban, J.
- 23. září 1883 – den, kdy vniklo nejstarší české muzeum na Moravě, Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 156-159.
- Vznik, vývoj a současnost kartografické podsbírky Vlastivědného muzea v Olomouci
(1963–2013), Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 152-155.
- Jarmila Vitoslovská – držitelka titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ za rok 2013,
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 177-178.
Zdražil, M.
- Dvě dotykové výstavy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, Zprávy Vlastivědného
muzea v Olomouci, 2013, č. 306, s. 160-161.
3.1.2.6. nálezové zprávy
3.2. Výstavy krátkodobé celkem:……z toho:
3.2.1. autorská z výzkumu
3.2.2. autorská
4
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počet

katalog náklady návštěvnost

Hlubek, L., Hradil, F., Šrek, R., Hrbáčková, V.
- Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, VMO, 25.
dubna – 11. srpna 2013
Jakůbková, H.
- Oslavy 700. výročí vzniku města Uničova 12.–19. srpna 1923 , Uničov - galerie U
Minoritů, 2. června – 30. června 2013
Jakůbková, H., Podolský, K.
- Krabicová zeď – mini výstava v rámci projektu Europeana 1989. VMO, 18. listopadu
– 2. prosince 2013
Šrek, R.
- 60 let ženského volejbalu v Olomouci, VMO, 3. října – 3. listopadu 2013
Podolský, K., Zdražil, M.
- Přípravné práce na výstavě „Tváře Velké války“.
Urban, J.
- Příprava podkladů a předmětů pro chystanou výstavu Kouzlo starých map.
3.2.3. podíl na výstavě
6
Doláková, M.
- Uničovští III: obrazy, grafiky a sochy uničovských výtvarníků 18., 19. a počátku 20.
století, Galerie U Minoritů, Uničov, 7. listopadu – 24. listopadu 2013.
Hlubek, L.
- Doba měst a hradů, 1. února – 31. března 2013
- Moravská Huzová v proměnách času, Moravská Huzová, 8.června – 9. června 2013
- Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského 10. října – 15.
března 2014
Hradil, F.
- Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského 10. října – 15.
března 2014.
- CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta, Národní galerie, 1. listopadu
2013 – 28. února 2014.
Urban, J.
- Spolupráce na výstavě Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci dnes.
3.2.4 přejatá aktivně
Zdražil, M.
- Doba měst a hradů, 1. února – 31. března 2013
3.2.5 převzatá
3.2.6 zapůjčená
3.2.7 putovní vlastní
3.2.8 putovní přejatá
3.2.9 celkem všechny výstavy
3.3. Expozice :

celkem……..z toho ( Excel )

3.3. 1 autorská
5
Doláková, M.,
- Kamenná galerie, VMO, předsálí sv. Kláry, od července 2013.
Doláková, M., Hlubek, L., Lehotský, T., Novotný, P.
- Příběh kamene, VMO, od 15. května 2013
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Hradil, F.
- Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis, VMO, od 21. února 2013
Hrbáčková, V.
- Od kolébky do hrobu, VMO, od 3. prosince 2013
Šrek, R.
- Práce na scénáři Zámecké expozice v Čechách pod Kosířem, včetně přípravy zápůjček
a restaurování sbírkových předmětů, příprava podkladů pro scénář, excerpce materiálu
v rodovém archívu Silva-Tarouců v Moravském zemském archivu v Brně
Urban, J.
- Příprava podkladů pro expozici Galerie osobností Olomouckého kraje.
- Příprava podkladů pro připravovanou panelovou expozici „Vlastenecký spolek muzejní
v Olomouci a jeho odkaz (1883–2013)“.
3.3.2. podíl na cizí expozici
1
Hlubek, L.
- K historii Ludéřova, Ludéřov – sýpka, od 12. srpna 2013
3.3.3. reinstalace expozice
1
Hlubek, L., Jakůbková, H., Podolský, K., Zdražil, M.
- Z dějin města Uničova, Vodní branka Uničov, od 23. dubna 2013
3.3.4. stávající expozice
3.3.5. celkem

4
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3.4. dílny a exkurze celkem….z toho:
Excel
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 1
Habustová, J.
- Určování textů – spolupráce s FF UP (celkem 17 studentů), 2. a 5. února, 30. května,
3. června 2013.
3.4.5 převzaté
3.4.6 celkem
3.5.
přednášky celkem…z toho:
3.5.1. autorská z uzavřeného výzkumu
3.5.2. autorská
7
Hradil, F.
Čas a dějiny. Od subjektivního vnímání po objektivní měření, kurs univerzity třetího
věku, VMO, 18. 9. 2013
Šrek, R.
Plavání v 19. století, kurs univerzity třetího věku, VMO, 11. prosince 2013
Sportovní architektura 20. století, kurs univerzity třetího věku, VMO, 10. dubna
2013
Sportovní architektura v Olomouci, kurs univerzity třetího věku, VMO, 17. dubna
2013
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Podolský, K.
Svár demokracie a totality – politické, společenské a kulturní klima druhé republiky,
kurs univerzity třetího věku, VMO, 13. února 2013.
Václav Radecký z Radče – od vojevůdce k symbolu, kurs univerzity třetího věku,
VMO, 2. dubna 2013.
Urban, J.
Přednáška k výročí úmrtí spisovatelky B. Mrštíkové, Přednáška v rámci VSMO,
VMO, 12. prosinec 2013
3.5.3. přednesena za celostátní účasti
3.5.4. přednesena za mezinárodní účasti
3.5.5 přednesena v zahraničí
3.6. Kulturně výchovná činnost –aktivity realizované externími pracovníky
3.6.1. kulturní podniky obecně
3.6.2. koncerty
3.6.3. přednášky
Hlubek, L.
9
Komentovaná prohlídka expozice Olomouc - patnáct století města - studenti
z Bratislavy 16. dubna 2013
Komentovaná prohlídka expozice Příběh kamene, v rámci muzejní noci 2013, 31.
května 2013
Komentovaná prohlídka expozic Příběh kamene a Olomouc - patnáct století města
pro kolegy z pražského Archeologického Ústavu AVČR., 28. listopadu 2013
Hradil, F.
Komentovaná prohlídka expozice Olomouc - patnáct století města, v rámci muzejní
noci 2013, 31. května 2013
Komentovaná prohlídka expozice Olomouc - patnáct století města, 31. května 2013
v rámci exkurze katedry muzeologie FF MU Brno
Zdražil, M.
- Komentovaná prohlídka výstavy Od doby kamenné po dobu slovanských hradišť pro
školy 1x (cca 20 osob)
- Komentovaná prohlídka výstavy Doba měst a hradů 3x (cca 60 osob)
- Komentované prohlídky výstavy Poklady starého Egypta 11x (200 osob celkem)
- Lektorský program k výstavě Poklady starého Egypta 4x (80 osob celkem)
3.6.4. exkurze
5
Doláková, M.
Exkurze pro studenty z Katedry dějin umění FF UP v Olomouci, 5. března 2013.
Exkurze pro studenty ze Semináře dějin umění FF MU v Brně – prohlídka
depozitářů, 8. listopadu 2013
Jakůbková, H.
Exkurze studentů FF Univerzity Palackého ve fotoarchivu, 13. listopadu 2013
Exkurze studentů FF Univerzity Palackého ve fotoarchivu, 20. listopadu 2013
Hradil, F.
Komentovaná prohlídka v rámci hudebního depozitáře a hudební sbírky pro studenty
Semináře dějin umění FF MU Brno, 8. listopadu 2013
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3.6.5. ostatní

6

Doláková, M.
Vedení odborné praxe studentky FFUP v Olomouci, VMO, 5 dní.
Jakůbková, H.
Vedení odborné praxe studentky FF Univerzity Palackého (obor Dějiny výtvarných
umění), VMO, 10 dní
Vedení odborné praxe studentky FF Univerzity Palackého (obor Historie), VMO, 5
dní
Konzultace bakalářské práce studentky Fakulty logistiky a krizového řízení
univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (k výstavě Historické cukrárny).
Urban, J.
Dohled nad výkonem praxe studenta geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Dohled nad výkonem praxe studentky etnologie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně
počet vstupů

3.7. internet
3.6.1. vlastní stránky
3.6.2. odkazy na jiných stránkách

interval inovace

4. ostatní činnost
počet
4.1. posudky
4.2. osvědčení k vývozu
4.3 členství v komisích: její název, jméno člena
Habustová, J.
- člen Výboru knihovnické komise Asociace muzeí a galerií ČR.
Podolský, K.
- člen Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
4.4 studium – druh, kde
Podolský, K.
- Výuka na Univerzitě Palackého v Olomouci předmětů Muzejnictví a Úvod do studia
historie
- odborné vedení 2 studentů Katedry historie FF UP v Olomouci v rámci odborných
praxí
4.5 výuka – kde, kdo
Zdražil, M.
garance kurzu Vybrané kapitoly z českých dějin pro U3V, spolupráce při exkurzích
studentů muzejnictví – 2x15 osob
4.6 počet badatelských návštěv
Doláková, M.
Habustová, J.
Hlubek, L.
Hradil, F.

231
10
26
32
27
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Hrbáčková, V.
Jakůbková, H.
Podolský, K.
Urban, J.
Zdražil, M.

19
49
26
35
7

4.7 služby dle zák. 122 – bezplatné
Jakůbková, H.
54
4.8 služby dle zák. 122 – placené
Jakůbková, H.
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4.9 zájmová sdružení u muzea
Urban, J.
- Člen výboru Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
4.10. spolupráce s medii – slovní komentář
Doláková, M.
- Reportáž pro Český rozhlas (pořad „Přímo z místa“) v expozici VMO Olomouc –
patnáct století města, 22. ledna 2013
Tisková konference k restaurování renesančních reliéfů ze sbírky Lapidária, VMO, 6.
února 2013.
- Reportáž k restaurování renesančních reliéfů ze sbírky Lapidária, zpravodajství
Olomoucké televize ZZIP, VMO, 11. února 2013.
- Krátká reportáž k expozici Příběh kamene pro TV ZZIP, VMO, 14. května 2013.
Tisková konference k expozici Příběh kamene, VMO, 15. května 2013.
- Krátká reportáž k expozici Příběh kamene pro TV Morava, VMO, 20. května 2013.
Hlubek, L.
- Reportáž o výstavě Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře
českých zemí pro televizi R1 Morava, 30. 4. 2013
- Reportáž o expozici Příběh kamene pro TV ZZip 14. 5. 2013
Hradil, F.
- Reportáž a rozhovor o nově vybudované stálé expozici Olomoucká univerzita /
Universitas Olomucensis pro ČT – pořad Historie CS., 3. prosince 2013
- Rozhovor pro TV Zipp v rámci sbírkového dne Europeana 1989, 23.listopadu 2013
- Reportáž o výstavě Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského
– pořad Toulavá kamera, 1. 11. 2013
- Reportáž o výstavě Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře
českých zemí, 6. května 2013
- Reportáž o dějinách města a stálé expozici Olomouc – 15 století města pro Český
rozhlas Olomouc, pořad Přímo z místa, 17. května 2013
- Reportáž o výstavě Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře
českých zemí pro Český rozhlas Olomouc, 25. dubna 2013
- Reportáž o expozici Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis pro Český
rozhlas Olomouc, 19. března 2013
- Reportáž pro ČR Olomouc v historické expozici, VMO, 22. ledna 2013
Hrbáčková, V.
- Spolupráce s týdeníkem 5 + 2 na příspěvku o Velikonočních svátcích s názvem
Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů…
- Vysílání pro Náš kraj k národopisné expozici (TV Morava), 4. prosince 2013
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Tisková konference k otevření národopisné expozice Od kolébky do hrobu, 2. prosince
2012
- Pořad do českého rozhlasu o starých vánočních zvycích 13. prosince 2013
Jakůbková, H.
- Procházka olomouckou pamětí - čtvrteční seriál v Olomouckém deníku - příprava
tematických okruhů, vyhledávání fotografií, zpracovávání komentujících popisek a
krátkých textů ke zvolnému tématu (vychází od 7.3. 2013, celkem 32 dílů)
- Reportáž pro Český rozhlas (pořad „Přímo z místa“) v expozici VMO Olomouc –
patnáct století města, 22. ledna 2013.
Podolský, K.
- Diskusní pořad k 95. výročí vzniku ČSR, 30. září 2013.
Urban, J.
– Spoluautor 9 článků v průběhu celého roku v regionálním Deníku na téma výročních
lidových obyčejů v Olomouckém kraji (spolupráce s novinářkou Petrou Pášovou).
Postupně vyšly v Olomouckém deníku články k masopustu, sv. Josefovi, popeleční
středě, smrtné neděli, květné neděli, Velikonocům, filipojakubské noci a vynášení
smrtky, adventu a Vánocům.
Zdražil, M.
- Rozhovor pro Deník k výstavě Doba měst a hradů, 4. února 2013
- Reportáž pro televizi Zzip k výstavě Doba měst a hradů, 5. února 2013
-

4.11. služby veřejnosti
Habustová, J.
- Metodická pomoc muzejním knihovnám Olomouckého kraje, spolupráce s ostatními
knihovnami kraje.
- Rozesílání povinných výtisků; rozesílání publikací na výměnu.
Hlubek, L.
- Spolupráce s amatérskými archeology
Hrbáčková, V.
- Vyplnění dotazníku pro pedagožku Muzea hl. města Prahy (Dotazník pro kurátory
mimoevropských etnografických sbírek)
Jakůbková, H.
- Agenda poskytování reprodukčních práv při použití reprodukcí pro nekomerční účely
(od 09/2013) - vypracování nového formuláře, úprava ceníku služeb fotoarchivu,
celkem 19 dohod.
Urban, J.
- Spolupráce a konzultace s badateli týkající se sbírkových předmětů
- Spolupráce a konzultace se zájemci v rámci tradiční lidové kultury v Olomouckém
kraji.
4.12. stavebně výrobní činnost – slovní komentář a položkový výčet hlavních prací
s ekonomic. daty
5. účelové komise
Doláková, M.
Člen Redakční rady Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Hlubek, L.
Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea Komenského v Přerově
Člen Středomoravské archeologické komise
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Hradil, F.
- Odpovědný redaktor časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
- Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Olomouci
- Člen Výstavní komise Vlastivědného muzea v Olomouci
Hrbáčková, V.
- Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Olomouci
Urban, J.
Předseda krajské pracovní komise pro tradiční lidovou kulturu v Olomouckém kraji
6. základní charakteristika roku
7.1. výrazná pozitiva
V prvních měsících roku 2013 byla značná část úsilí Historického ústavu věnována přípravě
nových expozic. Jako první byla otevřená expozice věnovaná dějinám olomoucké univerzity
s názvem Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis. V dubnu byla v rámci jubilea
800. výročí založení města Uničova reinstalována expozice K dějinám Uničova.
V květnu pak následovalo otevření expozice s názvem Příběh kamene a na konci roku
v prosinci došlo k otevření etnografické expozice nazvané Od kolébky do hrobu. Podíl měli
pracovníci Historického ústavu také na další nově otevřené expozici Galerie osobností
Olomouckého kraje.
Výstavní činnost v roce 2012 doplnily autorské výstavy Mezi východem a západem. Svatí
Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí (ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc), 60 let
ženského volejbalu a Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského (ve
spolupráci s Národním muzeem). Pracovníci Historického Ústavu se podíleli i na dalších
výstavách, které proběhly v prostorách VMO i mimo něj – např. výstava CM 863. Svatí Cyril
a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta v Národní galerii v Praze, Oslavy 700. výročí vzniku města
Uničova 12.–19. srpna 1923 v Uničově nebo Moravská Huzová v proměnách času
v Moravské Huzové.
Spolu s výstavní činností HÚ VMO se výrazně zvýšil podíl odborných, popularizačních a
informativních výstupů jednotlivých odborných pracovníků Historického ústavu v tisku a
v dalších médiích. Nemalý podíl na tom má výstavní katalog k výstavě Mezi východem a
západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí a také nejnovější číslo Zpráv
Vlastivědného muzea v Olomouci č. 306. Spolupráce s médii se na poli publikačním projevila
především v připravovaném seriálu Procházka olomouckou pamětí a Tajemství depozitářů
Vlastivědného muzea v Olomouci. Z publikační činnosti je třeba upozornit na podíl
pracovníků HÚ VMO na monografii Ve dne v noci podle zákoníku… Policisté a četníci
v českých zemích v letech 1850-1945.
V tomto roce pokračovala spolupráce HÚ VMO s Filozofickou fakultou UP v Olomouci na
projektu Inovace studia Historických věd podpořeného MŠMT ČR a ESF, v němž je
Vlastivědné muzeum v roli partnera. Na tomto projektu spolupracují všichni odborní pracovní
historického ústavu. Dále je pak třeba vyzdvihnout zapojení pracovníků Historického ústavu
VMO do mezinárodního projektu Europeana 1989, Psali jsme dějiny.
Další oblastí, která si zasluhuje pozornost, je péče o sbírky. V uplynulém roce se navázalo na
proces vybalování jednotlivých sbírek v nově rekonstruované depozitární budově (Denisova
30) a byla započata celková inventarizace drtivé většiny společenskovědních podsbírek VMO.
V rámci přípravy expozice Od kolébky do hrobu došlo k restaurování několika hodnotných
sbírkových předmětů.
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7.2. výrazná negativa
Na prvém místě je potřeba zmínit stále se snižující finanční částku na nákup nových
sbírkových předmětů, což výraznou měrou limituje rozšiřování jednotlivých podsbírek.
V podstatě totéž platí o financích vyhrazených na nákup nejnovější odborné literatury, která
v některých případech citelně schází.
Za stále pokračující negativum uplynulého roku lze zařadit problémy související s
nedostatečnou kapacitou depozitární budovy (Denisova 30), která nepojme rozsáhlou
archeologickou sbírku, uloženou v klimaticky nevyhovujícím externím depozitáři
v Chudobíně. Rovněž je třeba nutně vyřešit uložení podsbírky Lapidaria.
Stále poddimenzován je i přes snahu o restrukturalizaci počet odborných pracovníků HÚ
VMO. Pro optimální správu sbírek by bylo potřeba přijmout do systému ještě dvě odborné
síly. Nejinak je tomu i na pracovišti konzervátorů, kde bude potřeba navýšit pracovní úvazky
ze současných 2,5 na 3, přičemž k velikosti muzea i plánovanému externímu depozitáři
archeologie by bylo potřeba disponovat alespoň čtyřmi konzervátory.
7.3. mimořádné mezinárodní projekty a podíl na nich slovně komentovat
Spoluúčast na mezinárodním projektu Europeana 1989, Psali jsme dějiny ve spolupráci
s Národním muzeem v Praze. Pracovníci Historického ústavu se podíleli na sběru předmětů
(fotografii, transparentů atd.) i osobních svědectví vážících se k listopadovým událostem roku
1989.
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Hodnocení činnosti Přírodovědného ústavu
1. Sbírky
Darem byla získána velká entomologická sbírka ing. Paláska (PřF UP; celkem 400 krabic tj.
cca 40 000 ks hmyzu).
1.1. Evidence
1.1.1.1.vlastní sbírková činnost
1.1.1.8.soubory od sběratelů:
1.1.1.9. volné nákupy
1.1.1.10.
dary
1.1.1.11.
1.1.1.12.

přírůstk. čísel
kusů
101 / 164
15 / 203

převody
celkem:

náklady v Kč
0,27610,-

8 / 921

0,-

124 / 1288

27610,-

1.3.2. systematický zápis
název fondu
1. botanická podsbírka
2. mineralogická podsbírka
3. entomologická podsbírka
4. podsbírka Lichenes
5. mykologická podsbírka
6. podsbírka Bryophyta
7. paleontologická podsbírka
8. BSOD
Celkem

počet v roce zpracovaných inventárních čísel
520
112
8
32
100
169
5588
231
6760

1.2.inventury periodické

celkem kusů / z toho externě

botanická
16349 ks, tj. 9,54%
Bryophyta
2164 ks, tj. 10,3%
BSOD
231 ks, tj. 100%
Diversae
160 ks, tj. 10,3%
Entomologická
14804 ks, tj. 10,5%
geologická
651 ks, tj. 10,6%
geologie krasu
365 ks, tj. 11,68%
Lichenes
884 ks, tj. 10,3%
mineralogická
2539 ks, tj. 10,1%
mykologická
177 ks, tj. 10,6%
Mollusca
1566 ks, tj. 10,6%
zoologická
523 ks, tj. 10,0%
V roce 2012 byla provedena inventura 65% (tj. 11 039 ks) paleontologické podsbírky, v roce
2013 byl prováděn pouze systematický zápis předmětů do programu DEMUS.
1.3.restaurování a konzervace - Excel
1.3.1. základní ošetření – plynování

inv. č.

30

5 219
141 376
171 297
31 427
celkem

349 319

zoologie.
entomologie
vyšší rostliny
nižší rostliny
inv.č.

V r. 2013 proběhlo 2x plynování expozice „Příroda OK“ z důvodu
zamezení zničení biologických preparátů v expozici.
1.3.2. dezinfekce
1.3.3. zásadní ošetření
1.3.3.1. konzervování
1.3.3.2. rekonzervace
1.3.3.3. restaurování
1.3.3.4. preparace
1.3.3.5. repreparace
1.3.3. celkem všech
1.4. práce se sbírkami
- Podsbírky botanická, Bryophyta, BSOD, Diversae, geologická, geologie krasu, Lichenes,
mineralogická, mykologická a paleontologická byly po dokončené rekonstrukci hlavní
budovy zpřístupněny a byl proveden úklid – nepodařilo se odstranit jemný prach – zůstává
k dořešení v r. 2014.
- Entomologická podsbírka: do VMO byla přepravena sbírka ing. Paláska (PřF UP; celkem
cca 400 krabic, tj. cca 40 000 ks hmyzu). Sbírka byla podrobně prohlédnuta a rozřazena
podle taxonomických skupin a existence lokačních záznamů. Část sbírky byla zařazena do
sbírky VMO, větší část bude postupně zařazována v dalším období.
- Výběr mineralogických a petrografických vzorků pro výstavu „Těžba nerostných surovin
v okolí Olomouce“.
- přepis údajů o sbírkových předmětech do počítačové evidence, zpracování databáze
- periodické sbírkové inventury, nápravná opatření z předchozích inventur
- zpracování návrhu převedení hromadné evidence podsbírky Bryophyta na kusovou
evidenci
- podsbírky Bryophyta a Lichenes: zápis údajů do počítačové evidence Excel
- příprava sbírkových předmětů pro badatele, poskytování dat a údajů o sbírkových
předmětech apod.
- revize pozůstalosti H. Lause (botanika)
- Banka semen ohrožených druhů - zpracování databáze, sběr a zpracování semen, kultivace
rostlin a jejich výsev do Expozice ohrožených druhů
- V paleontologické podsbírce pokračoval v rámci náprav intenzivní zápis položek do
DEMUSu
1.6 centrální evidence sbírek – CES - Excel
předmětů ks / eviden. čísel
1.5.1. zařazení do sbírky
- botanická
- mineralogická podsbírka

216 / 1
112 / 112
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- entomologická podsbírka
- podsbírka Bryophyta
celkem
1.5.2. vyřazení ze sbírky

921 / 8
189/2
1438 / 123

1.6. nájem a výpůjčky cel. evid. čísel = ks
1.6.1. nájem
1.6.2. výpůjčky
1.6.3. zápůjčky

(VMO od jiných organizací)
(jiné organizace od VMO)
mineralogie
botanika-vyšší rostliny
entomologie
zoologie
nižší rostliny
paleontologie
celkem

38
142
106
22
26
27
361

2. Věda a výzkum
počet / z toho zahraničí
2.1. interní úkoly
2.1.4 vlastní nebo vedoucí výzkumu
2.1.1.1. ústavní vědecko-výzkumný úkol
botanické pracoviště – nižší rostliny:
-

-

revize Lausovy pozůstalosti – cca 7 000 skleněných diapozitivů; zpracován
soupis, budou převedeny do fotoarchivu (součástí HÚ) / Mgr. M. Kyselá; 5 dnů
revize herbáře mechorostů (pro zakoupení do sbírky VMO) s položkami od
významných bryologů Kalmuse a Niessla (zjišťování duplicity herbářových
položek v herbářích Moravského muzea a univerzitním herbáři MU) / 6 dnů
monitoring ohrožených a chráněných druhů mechorostů v oblasti Jeseníků a
Moravskoslezských Beskyd / 8 dnů

entomologické pracoviště:
- Regionální faunistický výzkum Heteroptera / pokračující úkol / Mgr. M. Krist, Ph.D. 21 dnů
- Monitoring populace lejska bělokrkého / pokračující úkol / Mgr. M. Krist, Ph.D. / 18 dnů
mineralogické pracoviště:

-

Montanistický a mineralogický výzkum výchozu rudního ložiska v prostoru ústí
Poštovní štoly (ZH – V) / výstup: sběr dat a geologických vzorků, fotodokumentace /
Ing. Pavel Novotný / 8 dnů

paleontologické pracoviště:
- paleontologický výzkum spodního karbonu Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny
- výzkum fosilních stop v sedimentárních formacích Českého masivu a Západních
Karpat
- zpracování paleontologické sbírky Veleslava Langa
- výzkum středomoravského terciéru
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botanické pracoviště – vyšší rostliny:
-

-

-

Banka semen ohrožených druhů rostlin – kompletní revize podsbírky,
zkompletování dostupných dat pro novou databázi; sběr semen, jejich
zpracování a kultivace rostlin v rámci expozice ohrožených druhů rostlin
Expozice ohrožených druhů rostlin – příprava podkladů pro projekt přemístění
expozice; udržovací práce ve vegetačním období, sběr materiálu využitelného v
expozici
dobudování a zařízení nové laboratoře pro Banku semen ohrožených druhů
rostlin
vědecká práce v terénu, sesbírání a zpracování dat a herbářového materiálu,
výstup – odborný článek (Zprávy VMO)
spolupráce s jinými odbornými organizacemi – zpracování, poskytnutí a výměna
vědeckých dat

zoologické pracoviště:
- Reprodukční biologie plcha velkého na Střední Moravě. Výstup: sběr dat, publikace 1
studie + příprava dvou rukopisů / Mgr. P. Adamík, PhD., 18 dnů
- Studium hybridní zóny lejska bělokrkého a lejska černohlavého v Jeseníkách. Výstup:
průběžný sběr dat + 1 odborná studie / Mgr. P. Adamík, PhD., 10 dnů
- Dopady globálních klimatických změn na fenologické projevy u ptáků. Výstup: sběr a
analýza dat, prezentace na konferenci, příprava 1 rukopisu + publikace 1 studie / Mgr.
P. Adamík, PhD., 16 dnů

2.1.1.2

odborná činnost

botanické pracoviště – nižší rostliny:
-

sběr materiálu pro herbářové položky podsbírky Bryophyta a Lichenes

mineralogické pracoviště:
- průzkum ložiska „Pod Májem“: povolení Správa CHKOJ, jednání s úřady – zajištění techniky,
ověřovací rýhy, odběr vzorků, fotodokumentace / Ing. Pavel Novotný / 28 dnů

-

sběr geologického materiálu v terénu pro expozici: Příběh kamene a pro výstavu:
Těžba nerostných surovin na Olomoucku / Ing. Pavel Novotný / 22 dnů

geologické pracoviště:
- dočasně zakonzervováno, nezbytné terénní práce probíhají v rámci pracoviště
mineralogie / Ing. Pavel Novotný / 8 dnů
botanické pracoviště – vyšší rostliny:
-

spolupráce s univerzitou (UP) – podíl na výuce blokového semináře
prezentace botanického pracoviště VMO na výroční schůzi Moravskoslezské
pobočky České botanické společnosti

2.1.5 podíl na jiném úkolu
botanické pracoviště – nižší rostliny:
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-

realizace a lektorování programu Neobyčejný biotop (program pro I. a II. stupeň
ZŠ
lektorování animačního programu Tajemný svět lišejníků (program pro II.
stupeň ZŠ a SŠ)
organizace semináře Muzeum a škola pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ
podklady pro edukační oddělení
doplnění chybějícího textu pro databáze v expozici Příroda Olomouckého kraje
spolupráce s Pedagogickou fakultou UP na výuce blokového semináře: botanické
depozitáře, jejich pracovní režim, edukační činnost VMO (Tajemný svět lišejníků)
spolupráce s Pedagogickou fakultou UP na výuce blokového semináře: muzejní
animace (edukace ve VMO, edukační program (Ne)obyčejný biotop.
spolupráce s Přírodovědnou fakultou UP na výuce blokového semináře: bryologický
seminář (sběr běžnějšího i vzácnějšího bryologického materiálu)

2.1.6 mezioborové výzkumy
2.2.

externí úkoly ( zdroje mimo příspěvek zřizovatele )

2.2.2 vlastní nebo vedoucí výzkumu
zoologické pracoviště:
- Synthesys grantpro studium ornitologických sbírek v Naturhistorisches Museum ve
Vídni, Rakousko (Synthesys Taxonomic Access Facilities), leden 2013
mineralogické pracoviště:
- Montanistický a mineralogický výzkum ložiska „Pod Májem“, k.ú. Karlov pod
Pradědem / výstup: odběr vzorků, zajištění analýz, vyhodnocení a závěrečná zpráva –
Správa CHKO Jeseníky / Ing. P. Novotný, 19 dnů
- Vyhledávání historických šachtic v prostoru mezi Velkou kotlinou a Kotelskou
chatou, k.ú. Karlov pod Pradědem / výstup: zpráva + zpracování projektu na ověřovací
práce – předložení ke schválení Správě CHKO Jeseníky / Ing. P. Novotný, 10 dnů
paleontologické pracoviště:
- Výzkum spodnokarbonské goniatitové fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské
vrchoviny / výstup: odběr vzorků, určování fauny / Mgr. T. Lehotský, Ph.D. / 11 dnů
- Výzkum spodnokarbonské mlží fauny Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny /
výstup: odběr vzorků, určování fauny / Mgr. T. Lehotský, Ph.D. / 5 dnů
2.2.3 podíl na jiném úkolu
botanické pracoviště – nižší rostliny:
- podklady pro dny pro veřejnost – Sluňákov Horka nad Moravou
- spolupráce na výzkumném záměru Moravskoslezské pobočky ČBS: výskyt
vzácných a ohrožených druhů mechorostů na vápencích v Teplicích n. Bečvou a
v přehradním litorálu Slezské Harty
- bryologický kurz JU (soupisy a sběry), Klobouky u Brna
entomologické pracoviště:
- Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové
procesy u pěvců, grant GAČR, spoluřešitel
- Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků,
grant GAČR, člen výzkumného týmu
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mineralogické pracoviště:
– 18.2.2013 – rozšíření naučné mineralogické stezky Sobotín – Maršíkov o lokality na k.ú.
Vernířovic a Maršíkova; jednání neúspěšná, obce se nedohodly na financování
2.2.4 mezioborové výzkumy
2.2.4 mezinárodní projekty
entomologické pracoviště:
- Spolupráce na výzkumu mezipopulační genetické variability u sýkory koňadry. The
Great Tit HapMap Project: člen výzkumného týmu, koordinátor Jon Slate, University
of Sheffield, UK / Mgr. Krist, PhD.
- Spolupráce na výzkumu prevalence malárií u různých populací lejsků. Interpopulation
variability in malaria infection in old world flycatchers: člen výzkumného týmu,
koordinátor Katarzyna Kulma, EBC, Uppsala University, Švédsko. / Mgr. Krist, PhD.
zoologické pracoviště:
- Spolupráce na výzkumu fenologie ptáků a hostitelského parazitizmu. Department of
Biology, NTNU, Trondheim, Norsko. / výstupy: finalizace databáze, Mgr. Adamík,
PhD.
- Spolupráce na celoevropském projektu studia barevné variability lejsků. Department
of Biology, University of Turku, Finsko. / výstup: dva rukopisy v recenzním řízení,
Mgr. Adamík, PhD.
- Spolupráce na výzkumu tahových cest a afrických zimovišť lejsků. Schweizerische
Vogelwarte, Sempach, Švýcarsko. / výstup: analýza dat, Mgr. Adamík, PhD.
botanické pracoviště – vyšší rostliny:
- spolupráce na výzkumu změn rozšíření rostlin v NPR Čenkovská lesostep, Botanický
ústav SAV a UMBRA, Slovensko
2.3. odborná prezentace
název/datum/místo
2.3.1.2 konference – aktivní účast
Dr. Adamík: Egg collections as a key ressource for studying the breeding phenology of the
Common Cuckoo. 8. International Meeting of European Bird Curators, 3.10. –
5.10.2013, Praha, Národní muzeum (přednáška)
Kolářová  Dr. Adamík: Back to the roots of Czech bird observations: avian phenological
observations made by the Bohemian Patriotic–Economic Society, 1828–1847. Zoologické dny
Brno, 7. – 8. 2. 2013 (poster)
Ondrušová  Dr. Adamík: Identifikace savčích chlupů v ptačích hnízdech. Zoologické dny
Brno, 7. – 8. 2. 2013 (poster)
Dr. Lehotský: Moravskoslezské paleozoikum 2013 / 14.2.2013 / MU Brno
Dr. Lehotský: 17. Konference o mladším terciéru / 28.11.2013 / MU Brno
2.3.2.2 semináře – aktivní účast
Mgr. V. Hlinická:
- Voda v krajině/ 4. – 5. 4. 2013 / Horka nad Moravou (prezentace botanického
pracoviště VMO, Problematika vodních rostlin)
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Zdroje informací o přírodě a krajině/ 27. – 28. 5. 2013/ Rýmařov (prezentace
botanického pracoviště VMO, Banka semen a expozice ohrožených druhů rostlin
VMO)
- Sběrová expedice/ 26. – 30. 8. 2013 / Nízký Jeseník, Nové Valteřice (spolupráce na
terénním průzkumu, sběru materiálu a zápise dat do centrální genobanky ČR
Mgr. M. Kyselá:
- Lišejníky moravských a českých hor (organizace semináře), VMO, 6.3.2013
- Muzeum – místo pro celoživotní environmentální vzdělávání (prezentace
přírodovědné expozice a přírodovědných programů VMO), Ostravské muzeum
Ostrava, 12.3.2013
- Muzeum a Škola (prezentace přírodovědných programů VMO), VMO, 13.5.2013
- setkání muzejních botaniků ČR a SR (prezentace přírodovědné expozice a
přírodovědných programů VMO), Kladno, 22.5.2013
-

2.3.2.3. semináře – pasivní účast
Mgr. V. Hlinická:
- Seminář muzejních botaniků ČR a SR / 20.5. – 24.5. 2013 / Kladno
- Seminář Dřeviny rostoucí mimo les/ 4. – 5. 6. 2013/ Olomouc
Mgr. M. Kyselá:
- Subkultury současné mládeže, 4.1.2013, ekologické centrum Sluňákov, Horka nad
Moravou
- Setkání muzejních botaniků ČR a SR (terénní exkurze, semináře), 20.5.–24.5. 2013,
Kladno
- Muzejní divadlo? (workshop ke vzdělávacím programům), 15.–16.4.2013, Moravské
zemské muzeum Brno
název/datum/místo
2.3.4. dílny
Mineralogická burza v Olomouci, 29. ročník, 21.9.2013: Ing. P. Novotný
Mineralogická burza v Olomouci, 29. ročník, 21.9.2013: Mgr. A. Höchsmannová
Den Země, 25.4.2013, Mgr. M. Kyselá, MŠ Rožňavská Olomouc

4. Prezentace
3.1.1. Ediční činnost celkem:

z toho:

3.1.1.1. vydané muzeem
celkem
z toho videokazety CD jiné
3.1.1.2. vlastní titul
3.1.1.3. podíl na edici
3.1.1.4. periodika Mgr. Kyselá: odpovědná redaktorka přírodovědné řady Zpráv
VMO, č. 305, 300 ks, 190 str.
3.1.1.5. katalog
3.1.1.6. celkem
3.1.2. Publikace
3.1.2.1. Samostatné tituly
3.1.2.2. Studie
3.1.2.3. Odborné články
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Kolářová, E., Nekovař, J.  Adamík, P. (in print): Long-term temporal changes in central
European tree phenology (1946−2010) confirm the recent extension of growing seasons.
International Journal of Biometeorology.
Kukalová, M., Gazárková, A.  Adamík, P. (2013): Should I stay or should I go? The
influence of handling by researchers on den use in an arboreal nocturnal rodent. Ethology
119: 848–859.
Ondrušová, K.  Adamík, P. (2013): Characterizing the mammalian hair present in Great
Tit (Parus major) nests. Bird Study 60: 428–431.
Korňan, M., Holmes, R. T., Recher, H. F., Adamík, P.  Kropil, R. (2013): Convergence
in foraging guild structure of forest bird assemblages across free continents is related to
habitat structure and foraging opportunities. Community Ecology 14: 89–100.
Hušek, J., Adamík, P., Albrecht, T., Cepák, J., Kania, W., Mikolášková, E., Tkadlec, E.
 Stenseth, N. C. (2013: Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator
numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity.
Population Ecology 55: 363–375.
Hlinická V., Rydlo J. (2013): Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Uhlířských
Janovicích a okolí. Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná. ISSN 1210-6933.
Hlinická V., Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Horní Plané a
Želnavy. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy.
Hlinická V., Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím
nejbližším okolí. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci.
Bowers, E.K., Munclinger, P., Bureš, S., Kučerová, L., Nádvorník, P. & Krist, M. (2013)
Cross-fostering eggs reveals that female collared flycatchers adjust clutch sex ratios
according to parental ability to invest in offspring. Molecular Ecology, 22, 215 – 228.
Kyselá, M. (2013): (Ne)obyčejný biotop – výukový animační program k expozici Příroda
Olomouckého kraje Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 305, s. 174– 176.
Kyselá, M. – Spáčilová, I. (2013): Přírodovědné animační programy k výstavám
a expozicím Vlastivědného muzea v Olomouci. Zprávy Vlastivědného muzea v
Olomouci, 305, s. 174–176.
Novotný, P. (2013): Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v
areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko. − Minerál, 21, 3, 208-216. České
Budějovice.
Novotný, P. (2013): Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k.ú.
Karlov pod Pradědem. MS, 15 stran, VM Olomouc
Novotný, P. (2013): Průzkum reliktů důlních děl na ložisku „Pod Májem“, Karlov pod
Pradědem. MS, 9 stran, VM Olomouc.
Novotný, P. (2013): Rekognoskace terénu v prostoru pěšiny mezi Velkou kotlinou a
Kotelskou chatou. MS, 4 strany, VM Olomouc.
Novotný, P. (2013): Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú.
Karlov pod Pradědem. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 305, s. 137–148. ISSN
1212-1134.
Novotný, P. (2013): Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici. Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 305, s. 149–154. ISSN 1212-1134.
Novotný, P. (2013): Relikty báňských prací na Kosíři. Zprávy Vlastivědného muzea v
Olomouci, 305, s. 155–159. ISSN 1212-1134.
Kováček, M. – Lehotský, T. (2013): Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro
myslejovické souvrství drahanského kulmu. - Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci,
305, 107-119. ISSN 1212-1134.
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Pekař, P. – Lehotský, T. (2013): Fosilní makrofauna z lokality Slatinky (karpatská
předhlubeň, spodní baden). - Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 305, 107-119.
ISSN 1212-1134.
Zapletal, J. – Lehotský, T. (2013): Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech
na Tabulovém vrchu v Olomouci. - Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 305, 107119. ISSN 1212-1134.
Kováček, M. – Lehotský, T. (2013): Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny
(kulmská facie) a jejich stratigrafický význam. - Geologické výzkumy na Moravě a ve
Slezsku, 20, 123-128. Brno. ISSN 1212-6209.
Urubek, T. – Dolníček, Z. – Kropáč, K. - Lehotský, T. (2013): Fluidní inkluze a
chemické složení analcimu z lokality Řepiště. - Geologické výzkumy na Moravě a ve
Slezsku, 20, 107-111. Brno. ISSN 1212-6209.
Kropáč, K. - Dolníček, Z. - Urubek, T. – Lehotský, T. (2013): Stronciem bohatý
aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora. – Minerál 21, 3, 217-219,
Jihočeský mineralogický klub o. s., České Budějovice.
Kováček, M. – Lehotský, T. (2013 in print): Bivalvia myslejovického souvrství
Drahanského kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). –
Studentská vědecká soutěž o cenu děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, Sborník příspěvků. Olomouc.
Jašková, V. – Lehotský, T. (2013 in print): Geologické lokality Prostějovska ve
fotografiích V. Spitznera. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska v Prostějově.
Lehotský, T. (2013 in print): Archaeocalamites sp. z kosířských drob. – Přírodovědné
studie Muzea Prostějovska v Prostějově.
Kováček, M. - Lehotský, T. (2013 in print): Mlži spodního karbonu Drahanské
vrchoviny. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska v Prostějově.
Kováček, M. – Lehotský, T. (2013): Příspěvek k paleontologii a stratigrafii rodu
Posidonia na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého
masivu). – Sborník abstraktů z konference Moravskoslezské paleozoikum 2013, 9-12.
MUNI Press, Brno. ISBN 978-80-210-6161-3.

3.1.2.4. Populární články
akce „Tajemství depozitářů“ – Olomoucký deník: 7 článků vydáno, další 4 předány
do redakce
Adamík P.: Kdo v noci šmejdí po chalupě? Plši nazývaní noční veverky.
Hlinická V.: Ohnivá lilie – živé zlato z botanické sbírky.
Krist M.: Síťnatky: utajená krása malého živočicha.
Kyselá M.: Z lišejníků dříve připravovali pečivo i cukroví.
Lehotský T.: Kámen_ Ne! Úlomek krunýře glyptodona.
Novotný P.: Zlato ze Zlatých Hor.
Novotný P.: Krápníky jsou k vidění nejen v jeskyních, ale i v expozici muzea.
Lehotský T.: skládačka k expozici Příběh kamene
3.1.2.5. Informační články
Mgr. Kyselá, Ing. Novotný, Dr. Lehotský: podklady pro informaci o expozici „Příroda
Olomouckého kraje“ pro publikaci Toulavá kamera.
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Mgr. Kyselá: podklady o expozicích: „Příroda Olomouckého kraje“, „Olomouc –
patnáct století města“ a „Příběh kamene Lapidárium“ pro publikace TyfloCentrum
Olomouc
Mgr. Kyselá: text o včelách pro stálou expozici Příroda Olomouckého kraje
Mgr. Kyselá: podklady do vznikající publikace mapující poměry českého muzejnictví
(Pedag. fakulta UP)
3.2. Výstavy krátkodobé celkem:……z toho

počet

katalog náklady návštěvnost

3.2.1. autorská z výzkumu
3.2.2. autorská
Dr. Lehotský – Dr. Přichystal – Dr. Jašková: Sopky v geologické minulosti Moravy a
Slezska. Muzeum Prostějovska v Prostějově (12. 9. – 24. 11.2013).
Dr. Lehotský – Dr. Přichystal – Dr. Jašková: Sopky v geologické minulosti Moravy a
Slezska. Děkanát PřF MU v Brně (16. 9. – 31. 12. 2013).
Dr. Lehotský – Dr. Jašková: Zkameněliny – archiv života. VMO (30. 10. 2013 - 19. 1.
2014).
Dr. Lehotský – Dr. Jašková: Kámen mluví aneb geologie Prostějovska. Zámek Plumlov
(celou turistickou sezonu 2013).
Dr. Lehotský : Instalace předmětů do vitrín na chodbě ve 2. patře hlavní budovy VMO
3.2.3. podíl na výstavě
Dr. Lehotský: Krása moří a oceánů
Dr. Lehotský: Expozice muzea Drysice
Dr. Lehotský: Expozice u vstupu do Mladečských jeskyní
3.2.4. přejatá aktivně

Mgr. Kyselá: Tajemný svět lišejníků

3.2.5. převzatá

Ing. Novotný: Krása moří a oceánů

3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13

zapůjčená
putovní vlastní
putovní přejatá
celkem všechny výstavy

3.3. Expozice : celkem… …..z toho

počet

katalog náklady návštěvnost

3.3.1 autorská
Zpracování návrhu „Přírodovědné didaktické expozice“ – chodba na 2. patře,
předáno projekční kanceláři. Dr. Adamík, Mgr. Hlinická, Dr. Krist, Mgr. Kyselá, Dr.
Lehotský, Ing. Novotný.
Příprava podkladů pro expozici do obloukových vitrín na schodišti. Dr. Adamík, Mgr.
Hlinická, Dr. Krist, Mgr. Kyselá, Dr. Lehotský, Ing. Novotný.
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3.3.2. podíl na cizí expozici
Příběh kamene expozice pracovníků HÚ VMO: Dr. Lehotský +Ing. Novotný:
doplnění o geologickou část
Od kolíbky do hrobu expozice pracovníků HÚ VMO: Mgr. Kyselá – zpracování
„dioramatu remízku“
3.3.3.reinstalace expozice
3.3.3.stávající expozice:
Expozice ohrožených druhů rostlin - udržovací práce ve vegetačním období, sběr
materiálu využitelného v expozici: Mgr. Hlinická
Příroda Olomouckého kraje – doplnění expozice o živou část - chov včel. Dr.
Adamík.
Příroda Olomouckého kraje - obnova entomologického materiálu a udržovací práce
v expozici; Mgr. Kyselá, Mgr. Hlinická, Dr. Krist, Ing. Novotný, Dr. Lehotský
dílny a exkurze celkem….z toho:

3.4.

3.4.1. autorské z uzavřeného výzkumu
3.4.2. autorské
- Mgr. M. Kyselá: výchovně vzdělávací programy pro žáky základních škol:
o Neobyčejný biotop (program k expozici Příroda Olomouckého kraje,
vytvořila a lektorovala Mgr. Kyselá), 14x, 162 účastníků
o Tajemný svět lišejníků (program k výstavě Tajemný svět lišejníků,
vytvořila Mgr. M. Bábková-Hrochová, lektorovala Mgr. M. Kyselá), 3x, 82
žáků
o Za zvířátky do pohádky (vytvořila Mgr. Spáčilová a Mgr. Kyselá,
lektorovala Mgr. Kyselá), 2x, 42 dětí
o Svědkové dávnověku (program pro I. a II. stupeň ZŠ, vytvořila Mgr.
Kyselá)
3.4.6. exkurze
3.5.

Mgr. T. Krist, Ph.D.: Chomoutovská jezera, 14.5.2013, 20 účastníků
Mgr. T. Lehotský, Ph.D.: Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda, 12.10.2013
přednášky celkem…z toho:

3.5.1. autorská z uzavřeného výzkumu
Mgr. T. Lehotský Ph.D.: Fosilní makrofauna z lokality Slatinky (karpatská
předhlubeň, spodní baden)
Mgr. T. Lehotský Ph.D.: Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská
facie) a jejich stratigrafický význam
Mgr. T. Lehotský Ph.D.: Fosilní stopy
3.5.2. autorská
-

Ing. P. Novotný: Historický rudní revír Velká Bystřice, okres Olomouc / Mineralogický klub Česká
Třebová / 20.2.2013, 32 posluchačů.
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-

Mgr. T. Lehotský Ph.D.: Sopky Nízkého Jeseníku / Muzeum Prostějovska
v Prostějově / 29.10.2013
Mgr. T. Lehotský Ph.D.: Jantar – slzy nymfy / Knihovna Kroměřížska v Kroměříži /
13.11.2013, v rámci Litevských dnů Kroměříž

3.5.3. přednesena za celostátní účasti
- Mgr. P. Adamík, Ph.D., Kolářová E.: Dvě století pozorování ptačích příletů do
Českých zemí. Členská schůze České společnosti ornitologické. 2. 11. 2013, Přerov.
3.5.4. přednesena za mezinárodní účasti
3.5.5. přednášky pro univerzitu 3. věku
Mgr. T. Lehotský, Ph.D.:
 Romantický balet, 11.2.2013
 Zkameněliny Střední Moravy, 28.3.2013
4. ostatní činnost
4.1.

posudky

Mgr. P. Adamík, PhD.: 14 posudků pro zahraniční vědecké časopisy, grantové agentury a na
diplomové/bakalářské práce (PřF UP v Olomouci)
Mgr. M. Krist, Ph.D.: 6 x (Ecology Lettrers, Auk, Ecology and Evolution, American
Naturalist, PLOS One)
Mgr. T. Lehotský, Ph.D.: Analýza dlažebních kamenů náměstí Přemysla Otakara II.
v Litovli pro Národní památkový ústav v Olomouci
4.2.
4.3.

4.4.

počet badatelských návštěv PÚ
celkem:
34
spolupráce s medii
propagace stálých expozic: „Příroda OK“ / „Příběh kamene“
celkem: rozhlas 6x
televize 4x
tisk 8x
propagace výstav:
Krása moří a oceánů
televize 1x tisk 1 x
služby veřejnosti:
konzultace, určování přírodnin, dotazy na sbírkové předměty:
všechna pracoviště PÚ
celkem 62
komentované prohlídky v expozicích:
„Příroda Olomouckého kraje“: Mgr. Kyselá, Dr. Adamík, Dr. Lehotský
„Ohrožené druhy rostlin“: Mgr. Hlinická
„Příběh kamene“: Dr. Lehotský

5. účelové komise
Např. redakční rady, nákupní komise, vědecká rada, seznam členů komisí.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO:
členové: Mgr. Kyselá, Dr. Krist, Ing. Novotný
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Složení redakční rady přírodovědné řady Zpráv VMO:
Interní členové:
Ing. Břetislav Holásek (vedoucí redaktor, Vlastivědné muzeum v Olomouci), Mgr. Monika
Kyselá (odpovědná redaktorka přírodovědné řady Zpráv VMO, VMO), Mgr. Magda Bábková
Hrochová, Ing. Pavel Novotný (VMO)
Externí členové:
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. (PřF UP, katedra zoologie a ornitologická laboratoř), Doc.
RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc., (PřF UP, katedra botaniky), Ing. Zdenka Prymusová
(Ostravské muzeum, botanické oddělení), Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (PřF UP, katedra
geologie)
botanické pracoviště – vyšší rostliny (Mgr. V. Hlinická):
- Botanická komise AMG
- Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti
- Český svaz ochránců přírody
botanické pracoviště – nižší rostliny (Mgr. M. Kyselá):
- členka Moravskoslezské ČBS
- Botanická komise AMG
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO
- Redakční rada Zpráv VMO, odpovědná redaktorka přírodovědné řady
entomologické pracoviště (Mgr. M. Krist, Ph.D.):
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO
mineralogické pracoviště (Ing. P. Novotný):
- Geologická komise AMG
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost VMO
- Výstavní komise VMO
- redakční rada časopisu Zprávy VMO
- čestný člen Mineralogického klubu v České Třebové
- redakční rada časopisu Minerál
paleontologické pracoviště (Mgr.T. Lehotský, Ph.D.):
- Geologická komise AMG
- Poradní sbor pro EVVO Olomouckého kraje
- Redakční rada Přírodovědných studií Muzea Prostějovska
zoologické pracoviště (Mgr. P. Adamík, Ph.D.):
- Komise zoologů AMG
- šéfredaktor odborného časopisu Sylvia, Česká společnost ornitologická, Praha.
- redakční rada Časopisu Slezského zemského muzea, A-přírodní vědy
redakční rada časopisu Kroužkovatel (Národní muzeum).

-

výbor Společnosti spolupracovníků kroužkovací stanice Národního muzea v Praze

6.1.

-

pozitiva
Cena Gloria musaealis za stálou expozici „Příroda Olomouckého kraje“ byla převzata dne
15.5.2013 v Českém muzeu hudby Praha, z rukou ministryně kultury ČR – Mgr. Aleny
Hanákové.
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Začlenění VMO do blokových seminářů Pedagogické fakulty UP v Olomouci:
V roce 2013 proběhly v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci tři semináře, při
kterých byli studenti VŠ seznámeni s významem a provozem botanického depozitáře
společně s praktickými informacemi i ukázkami, představení činnosti muzea po edukační
stránce a problematice edukace v muzeu (s praktickou ukázkou animačního programu
Tajemný svět lišejníků a (Ne)obyčejný biotop. Dále byl ve spolupráci s muzeem připraven
bryologický seminář na Přírodovědné fakultě UP, kde byly studentům představeny běžné i
vzácnější druhy mechorostů.

negativa

6.2.

Redakční rada Zpráv VMO
U přírodovědné řady Zpráv VMO došlo na základě rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a
inovace ke změnám podmínek pro autory příspěvků. Změna se týká bodového systému,
kterého mohli autoři doposud využívat. V období 2013–2015 jsou bodové a procentní
limity pro články (týkající se přírodních věd) v neimpaktovaných časopisech stanoveny na
0 %. Tato skutečnost může ovlivnit skladbu a kvalitu článků (zejména pak absenci článků
od autorů z univerzit).

Rozbor situace na Přírodovědném ústavu VMO
Po ukončení rekonstrukcí budov VMO, opětovném zpřístupnění zakonzervovaných
podsbírek a vybudování nové přírodovědné expozice vznikla možnost zhodnotit stav
pracovišť PÚ VMO.
Podstav počtu pracovníků PÚ VMO
Před r. 2000 pracovali na správě botanického fondu 3 botanikové a 1 dokumentátorka
(celkem byli na PÚ 3 dokumentátoři). Nekoncepčním řízením VMO bývalou ředitelkou
PhDr. M. Hoškovou byl stav pracovníků PÚ snižován. Situace vygradovala při odchodu
Dr. V. Tlustáka z VMO, kdy byl přes protesty Ing. P. Novotného stav snížen na 1
botanika a 2 dokumentátory. Tito dva dokumentátoři provádějí dokumentační činnosti ve
všech odborných pracovištích PÚ.
Tento negativní stav v počtu pracovníků PÚ se velmi brzy projevil už v plnění základních
úkolů vyplývajících ze Zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a
souvisejících předpisů. Splnění příslušných úkolů je dosahováno v nezbytném rozsahu
jen s využitím prací brigádníků, stážistů, eventuelně diplomantů. Práce těchto dočasných
pracovníků je sice finančně výhodná, ale z legislativního hlediska není dořešen vstup na
pracoviště nepřístupná veřejnosti a samostatný pohyb dočasných pracovníků
v depozitárních a provozních prostorách VMO. Tyto okolnosti v sobě skrývají poměrně
významný rizikový prvek z hlediska zabezpečení sbírkových fondů. Z dlouhodobého
hlediska je tento stav problematický. Nejvhodnějším řešením bude opět upravit stav
pracovníků PÚ VMO na potřebný počet.
Postup prací normalizace depozitáře a podsbírky paleontologie
Správkyní paleontologického fondu byla od r. 1971 ke dni 31.12.1993 pí. Astrid
Kupková. Dle charakteru záznamů v lokační knize bylo v tomto období provedeno
vyřazení a likvidace předmětů bez evidenčních údajů.
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V období od 1.1.1994 do 1.2.2002 bylo místo kurátora paleontologické sbírky
neobsazeno a fond podléhal řízení vedoucího PÚ VMO, RNDr. Vlastimila Tlustáka. Ve
fondu probíhaly jenom nezbytné práce – zápůjčky, revize stavu depozitáře a fyzického
stavu sbírky.
Podle informace RNDr. V. Tlustáka byla v roce 1997 zapůjčena k revizi kolekce trilobitů
z Horního Benešova. Revizi provedl RNDr. Ilja Pek (PřF UP Olomouc) v rámci
obsáhlejší srovnávací studie fosilií z uvedené oblasti. Dle názoru RNDr. I. Peka bylo
třeba ověřit původní determinaci fosilií trilobitů ve sbírkách VMO.
Od 1.9.2002 došlo ke změně vedoucího PÚ VMO, jímž se stal Ing. Pavel Novotný.
V období od r. 1.2.2000 do 1.3.2003 byl kurátorem paleontologické podsbírky Mgr. Jan
Trbušek, který ve fondu realizoval:
- Práce spojené s nákupem rozsáhlé kolekce kulmských fosilií z pozůstalosti
Veleslava Langa – více než 30 tisíc položek.
- Vzhledem k účinnosti Zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy byla
zahájena revize paleontologického materiálu uloženého v depozitáři č. 11 a
označeného v souladu s předchozími předpisy jako „studijní materiál“. Jednalo se
o terénní nezpracovaný materiál, fragmentární, bez evidenčních údajů a bez
vědecké i popularizační hodnoty. Bylo revidováno cca 30% materiálu a bylo
konstatováno, že se jedná o předměty nevhodné pro zařazení do 1. a 2. stupně
evidence a nepoužitelného ani pro demonstrační účely (např. pro výuku ve školách
různých stupňů).
V r. 2004 se stal kurátorem paleontologické podsbírky Mgr. Tomáš Lehotský, který
zhodnotil fyzický stav paleontologické podsbírky. Dle jeho zjištění bylo přednostně nutné
provést nápravy v uložení kolekce osteologického materiálu, který byl z hlediska vlhkosti
nejvíce ohrožen – osteologický materiál byl uložen ve vlhké části depozitáře č. 14.
Osteologický materiál byl dočasně přenesen do depozitáře mineralogie a do depozitáře č.
11 a postupně zpracováván.
Souběžně byla zahájena periodická inventura paleontologické podsbírky v požadovaném
množství 10% z celkového počtu sbírkových předmětů podsbírky. V rámci této
periodické inventury byly postupně zjištěny tyto skutečnosti:






Dne 30.7.2001 došlo k zápisu části paleontologické podsbírky do CES. Zapsána
byla číselná řada od 1 do 7969. Při tomto zápisu však nebyla zohledněna
skutečnost, že před rokem 2000 bylo provedeno vyřazení předmětů ze 2. stupně
evidence, který postrádal všechny potřebné evidenční údaje.
Uvedeným krokem došlo k fatálnímu omylu – k zápisu do CES i těch předmětů,
které byly před rokem 2000 vyřazeny a zjevně i fyzicky zlikvidovány. O časovém
zařazení tohoto vyřazení předmětů svědčí charakter zápisu, písmo v příslušné
lokační knize, ale také samotný fakt, že v této lokační knize nejsou uvedeny údaje
o uložení dotyčných předmětů.
Bylo zahájeno pátrání po protokolu o zmíněné operaci (vyřazení předmětů před
rokem 2000), ale příslušný doklad se nepodařilo dohledat.
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Hodnocení činnosti Arboreta Bílá Lhota
Každoroční péče a údržba
-

oprava a údržba zahradnické techniky
kácení povolených dřevin
likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
pořez dřeva na topení
hrabání, sběr a odvoz listí
výsevy a přepichování, dopěstování a prodej vybraných letniček
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
výsadby a doplňování keřů a stromů
péče o návštěvníky a svatebčany
čištění vody v rybníku- vybírání listí– mechanicky
množení a péče o vodní rostliny v rybníku
ořezy suchých větví – celoročně
úklid větví – štěpkování -průběžně
péče o komposty (shrnování, přehazování, odplevelování)
péče o trávníky (vertikutace, přísevy, hnojení)
řez živých plotů a tvarovaných dřevin
rozvoz a úklid mobilní zeleně v parku
množení stávajících trvalek a dřevin k novým výsadbám
údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům, navezení
štěrku, osekání cest)
sečení a odvoz trávy – celoročně
zálivka, pletí, hnojení a jiná péče o letničky, trvalky a mobilní zeleň
nátěr mobiliáře (lakování laviček, nátěr cedulek, nových šachů)
příprava výstav, akcí v ABL
výpomoc v ČPK

Práce provedené nad rámec každoroční údržby
nátěr dřevěných částí nově zatepleného zahradního domku
oprava objektu nových skladů nad rybníkem
urovnání pozemku kolem skladů
jezírko u Alpina – příprava plochy pro zbudování jezírka
výroba či oprava poškozených či vybledlých jmenovek k trvalkám a dřevinám
navezení ornice a kompostu na zrušený velký záhon u rybníka, nová výsadba trvalek
příprava a úklid prostoru pro konání svatebních obřadů v parku (navezení laviček,
svatební brány, mobilní zeleně, případně aranžování)
- likvidace škod po červnové povodni (odstraňování nánosu bahna a naplavenin,
oprava cest, čištění lávky, záhonů, zakládání trávníků)
-
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Práce provedené v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem

-

kontrola stavu dřevin v parku – následná opatření
kontrola ostatních objektů (věžka, letohrádek, oranžérie – zajištění bezpečnosti)
komentované prohlídky parku
konzultace se zahradním architektem a realizační firmou při revitalizaci parku
bezpečnostní ořez vytipovaných dřevin a kácení
jarní prořezávka, odstranění náletových dřevin
ořez suchých větví
ořez jmelí
stříhání živých plotů a tvarovaných dřevin
pravidelné vyvážení odpadkových košů
údržba mechanizace, opravy, popř. zajištění oprav
sběr a odvoz listí
úprava kompostu
úklid větví – štěpkování, zamulčování nových výsadeb
sezónní údržba cest (odstraňování spadaných větví, listí, postřik proti plevelům,
rozvážení štěrku)
sečení a odvoz trávy
zálivka nově vysazených stromů a keřů
úprava prostoru před oranžerií
pomoc při přípravě svateb
pomoc při přípravě akcí
údržba parkového mobiliáře
pokračování v opravě oplocení parku
pomoc v Arboretu Bílá Lhota

Kulturní akce konané v parku a zámku v ČPK:
30. března
8. června
20. - 21. července
23. srpna
25. srpna
7. září
24. listopadu

Slavnostní otevírání muzeí a zahájení návštěvní sezóny 2013.
Pohádková cesta parkem.
JOSEFKOL 2013
Charitativní koncert B. Basikové.
9.ročník praktické jízdy elegance historických vozidel ,,Z lázní do lázní“.
Setkání řemeslníků z Hané.
Ukázka bitvy z dob napoleonských válek.
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Hodnocení činnosti provozního útvaru
Údržba:
Údržbářské práce byly prováděny na všech objektech VMO (hlavní budova, Arboretum
Bílá Lhota, Chudobín). Opravy se prováděly na základě vzniklých situací a dle požadavků
jednotlivých ústavů VMO. Dále provoz zajišťoval pravidelný úklid ve všech prostorách
budov muzea, sekání trávníků a v zimním období uklízení sněhu a námrazků z dvorních
prostor a chodníků přiléhajícím k jednotlivým budovám VMO. V topné sezóně zajišťoval na
hlavní budově 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 útvar dispečink dopravy včetně údržby vozidel a evidence spotřeby pohonných hmot pro
jednotlivá vozidla.
Zásobování:
- nákupy se prováděly průběžně na základě odsouhlasení ekonomky VMO a dle požadavků
jednotlivých ústavů.
Pronájmy sálů:
- zajišťoval komerční i nekomerční pronájem klubovny včetně vystavování smluv. Úpravy
klubovny včetně instalace promítací techniky se prováděly na základě jednotlivých
požadavků objednavatelů.
Akce uskutečněné v roce 2013:
Přednášky
Schůze
Semináře
Besedy
Univerzita 3. věku
Muzejní ples
Vernisáže
Konference
Tiskové konference
Muzejní noc
Koncerty
Divadelní představení
Mineralogická burza
Filmový festival
Volnočasové aktivity

75 x
6x
4x
8x
45 x
1x
8x
7x
8x
1x
12 x
10 x
1x
1x
35 x

Byty:
- prováděl výpočty a předpisy nájemného v bytové jednotce Domeček včetně údržby a
běžných oprav.
- opravy a údržba se prováděly průběžně podle požadavků a potřeby.
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Investiční akce z rozpočtu Olomouckého kraje:
- byla dokončena realizace expozice „Příběh kamene“ v suterénu Denisové 30
- byla dokončena realizace expozice „Osobnosti olomouckého kraje“
- byla dokončena realizace expozice „Od kolébky do hrobu“
- byla provedena celková rekonstrukce trafostanice
- pořízení páternoster – uložení koberců v depozitáři Denisova 30
Spolupráce s VSMO:
- 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.
- zajišťoval komisní prodej na recepci VMO včetně vystavování smluv. Rozděloval služby
denním a nočním vrátným.
Výstavy:
- podílej na instalaci a demontážích výstav konaných ve VMO včetně dovozu a odvozu
exponátů.
- prováděl rozpisy služeb zaměstnanců zajišťujících dozor na výstavách, stálých expozicí a
odpovídal za jejich práci.
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Hodnocení činnosti útvaru marketingu a prezentace
2.3. odborná prezentace

2.3.2.2. semináře
2.3.2.1. pořadatel
Muzeum a škola – seminář pro učitele o edukační činnosti VMO a možnostech
spolupráce, Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 13. května 2013
příprava: Bc. Spáčilová, MgA. Valenta, Mgr.Kyselá (PÚ VMO)
přednesení příspěvku, diskuse, komentovaná prohlídka: Bc. Spáčilová, MgA. Valenta, Mgr.
Kyselá , Mgr. Adamík, Ph.D. (PÚ VMO), Mgr. Hradil (HÚ VMO)
2.3.2.3. pasivní účast
Muzeum a návštěvník, Praha, Národní muzeum, 25. dubna 2013
účastníci: Bc.Spáčilová, MgA. Valenta
2.3.3. dílny
2.3.3.3. pasivní účast
Muzejní divadlo? – využití dramatické výchovy v muzejních edukačních programech,
workshop, Brno, Moravské zemské muzeum, 15.–16. dubna 2013, Bc. Spáčilová
Muzejní pedagogika - Praxe teorii, teorie praxi, workshop, Přerov, Muzeum Komenského,
9. –10. září 2013, Bc. Spáčilová, MgA. Valenta
3.1. Ediční činnost
3.1.1 Vydané muzeem
3.1.1.1 vlastní titul 1
Mynářová, J. – Onderka, P. – Podhorný, R. - Vrtal, V. : Poklady starého Egypta. Katalog
výstavy. Olomouc 2013, 120 stran, ISBN 978-80-85037-67-8,
odpovědná redaktorka PhDr. Fifková
3.1.2 Publikace
.3.1.2.5 Informační články

1

Kyselá, M. – Spáčilová, I. (2013): Přírodovědné animační programy Vlastivědného muzea v
Olomouci k výstavám a expozicím. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 305, s.174–
176. ISSN 1212-1134.
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3. 2 Výstavy

21

3.2.2 autorská 5
Mezi Východem a Západem
ve spolupráci s MUO, VKOL
- kurátor Mgr. Hradil
- PR PhDr. Fifková
- výtvarné řešení P. Šubčík
- instalace P. Šubčík., A. Kubáčová
- fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
- výtvarné dílny: Hlaholice, Velkomoravský šperk – Bc. Spáčilová, Bc. Zedková
Dědeček automobil (sál sv. Kláry 11. 6.–11. 8. 2013)
- pod záštitou hejtmana OK Ing. Jiřího Rozbořila ve spolupráci s Muzeem veteránů Slatinice,
Lázněmi Slatinice, a. s., a soukromými sběrateli, scénář Ing. Roman Gronský
- kurátorka PhDr. Fifková
- PR, tiskoviny (plakát, pozvánka) PhDr. Fifková
- foto na plakát a pozvánku, fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
- výtvarné řešení výstavy P. Šubčík
- instalace P. Šubčík., A. Kubáčová
- scénář a organizace vernisáže PhDr. Fifková
60 let ženského volejbalu v Olomouci
- kurátor Mgr. Šrek
- tiskoviny (plakát, billboard, pozvánka), nástěnný kalendář MgA. Rozsíval
- PR, organizace vernisáže a křtu kalendáře MgA. Valenta
- výtvarné řešení výstavy P. Šubčík
- instalace P. Šubčík., A. Kubáčová
- fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
Poklady starého Egypta (od 10. 10. 2013, sál sv. Kláry, Handkeho sál)
Pod záštitou hejtmana OK Ing. Jiřího Rozbořila, ve spolupráci s Národním muzeum –
Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur, Národním archivem, FF UK,
Univerzitou Palackého v Olomouci
- organizační garant výstavy PhDr. Fifková
- výtvarné řešení výstavy P. Šubčík
- tisková zpráva, tiskoviny (plakát, pozvánka billboard), editorka katalogu PhDr. Fifková
- organizace tiskové konference MgA. Valenta
- koncepce a organizace vernisáže PhDr. Fifková, MgA. Valenta
- instalace výstavy P. Šubčík., A. Kubáčová
- fotopráce pro výstavu, fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
- videodokumentace vernisáže Bc. Spáčilová, MgA. Valenta, http://www.youtube.com
- samoobslužný doprovodný program Bc. Spáčilová (pracovní listy, pracovní sešity /3 verze/,
omalovánky, 2x dřevěné puzzle, hra senet); výtvarné dílny Bc. Zedková; výchovněvzdělávací program pro školy Kam dohlédne Horovo oko, Pod egyptským sluncem Bc.
Spáčilová, MgA. Valenta
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Zkameněliny, archiv života
- ve spolupráci s Muzeum Prostějovska v Prostějově, kurátor Mgr. Lehotský, Ph. D.
- výtvarné řešení P. Šubčík
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- PR, koncepce a organizace vernisáže MgA. Valenta
3. 2. 4 přejatá aktivně

10

Tajemný svět lišejníků (Mendelův sál VMO, 19. 10. 2012 – 17. 3. 2013)
Zpátky do pohádky (Mahlerův sál VMO, 3. 11. 2012–20. 1. 2013)
Historické cukrárny (Radeckého sál VMO, 30. 11. 2012–20. 1. 2013)
Od doby kamenné po dobu slovanských hradišť (Handkeho sál VMO, 16. 11. 2012–13. 1.
2013)
Doba měst a hradů (Handkeho sál VMO, 1. 2.–31. 3. 2013)
- kurátor Mgr. Zdražil
- PR PhDr. Fifková
- výtvarné řešení P. Šubčík
- tiskoviny (plakát, pozvánka) P. Šubčík
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- organizace vernisáže Bc. Zedková
- fotodokumentace MgA. Rozsíval
Jindřich Štreit: Ocelový svět (sál sv. Kláry, 15. 3. –8. 5. 2013)
- kurátorka PhDr. Fifková
- PR, tiskoviny (plakát, pozvánka), scénář a organizace vernisáže PhDr. Fifková
- výtvarné řešení P. Šubčík
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- fotodokumentace MgA. Rozsíval
Královna Dagmar, česká princezna (Mánesova galerie, 21. 3.–19. 5. 2013)
- kurátorka PhDr. Fifková
- PR, tiskoviny (plakát, pozvánka), organizace vernisáže ve spolupráci s Velvyslanectvím
Dánského království v ČR a Velvyslanectví ČR v Dánsku PhDr. Fifková
- výtvarný návrh P. Šubčík
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- fotodokumentace MgA. Rozsíval
Krása moří a oceánů (Mendelův sál, 3. 5. –31. 8. 2013)
- kurátor Ing. Novotný
- PR PhDr. Fifková
- výtvarné řešení P. Šubčík
- tiskoviny (plakát, pozvánka) P. Šubčík
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- koncepce a organizace vernisáže MgA. Valenta
- fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
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Homo Faber (Handkeho sál, 6. 9. –25. 9. 2013)
- ve spolupráci se statutárním městem Olomouc a Národním ústavem lidové kultury ve
Strážnici při příležitosti DED 2013
- organizační garant PhDr. Fifková
- výtvarné řešení P. Šubčík
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci (chodba přízemí od 22. 11. 2013)
- výtvarné řešení P. Šubčík
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
3. 2. 5 Převzatá 6
Jadran Šetlík: Osobnosti naší vlasti (chodba 1. patro, 23. 4. –27. 5. 2013)
- organizační garant, PR PhDr. Fifková
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- fotodokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
Svět divadla a hudby ve fotografiích Pavla a Petr Horníkových (Mánesova galerie, 20. 6.25. 8. 2013)
- kurátorka, PR, organizace vernisáže PhDr. Fifková
- tiskoviny P. Šubčík
- fotodokumentace MgA. Rozsíval
Terarijní zvířata (Mendelův sál VMO, 13. 9.-29. 9. 2013)
- výtvarné řešení, tiskoviny P. Šubčík
Mýty a barvy Austrálie (chodba 1. patro + salonek Fr. Josefa I., 19. 9.-15.10. 2013)
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- PR, organizace vernisáže MgA. Valenta
- fotodokumentace MgA. Rozsíval
Michael Balík: Země světla a stínů (chodba přízemí, od10. 10. 2013)
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
Vladko Chmela: Za humny (Mánesova galerie, od 13. 11. 2013)
- výtvarné řešení, tiskoviny P. Šubčík
- fotodokumentace MgA. Rozsíval

3.3 Expozice
3.3.1 Autorská

4

Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis od 18. 2. 2013
- autoři prof. J. Fiala, Mgr. Hradil
- PR, tiskoviny (plakát, billboard) PhDr. Fifková
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- podíl na instalaci P. Šubčík, A. Kubáčová
- fotopráce, dokumentace expozice a vernisáže MgA. Rozsíval
Galerie osobností Olomouckého kraje od 24. 4. 2013
- námět Ing. Holásek, texty prof. J. Fiala, dr. J. Sobotka
- kurátorka, PR, tiskoviny (plakát, billboard, pozvánka), karetní hra – kvarteta Osobnosti
Olomouckého kraje PhDr. Fifková
- scénář a organizace vernisáže PhDr. Fifková
- fotopráce pro expozici, dokumentace expozice a vernisáže MgA. Rozsíval
Příběh kamene
- autoři Mgr. Doláková, Mgr. Hlubek, Mgr.Lehotský, Ph.D., Ing. Novotný
- tisková zpráva PhDr. Fifková
- fotopráce pro expozici, tiskoviny (plakát, billboard, pozvánka, skládačka), karty Černý
Mořic MgA. Rozsíval
- PR, koncepce a organizace vernisáže MgA. Valenta
- videodokumentace vernisáže Bc. Spáčilová, MgA.Valenta, http://www.youtube.com
Od kolébky do hrobu
- výtvarné řešení expozice P. Šubčík
- fotopráce pro expozici, dokumentace výstavy a vernisáže MgA. Rozsíval
- instalace P. Šubčík, A. Kubáčová
- tiskoviny (plakát, billboard, pozvánka) MgA. Rozsíval
- PR, scénář a organizace vernisáže MgA. Valenta
3. 3.4 Reistalace expozice 1
Uničov / Vodní branka
- P. Šubčík, A. Kubáčová
3.3.5 Stávající expozice

3

Příroda Olomouckého kraje
Olomouc – patnáct století města
Ohrožené druhy rostlin
3.4. dílny a exkurze celkem 5x, 75 účastníků
3.4.2. autorské
Muzejní lekce k výstavě Mezi Východem a Západem - Svatí Cyril a Metoděj v
kultuře českých zemí
Hlaholice (1x, 14 účastníků) – výtvarná dílna zaměřená na zdobení textilií tiskem (písmeny
hlaholice)
Návrh: Bc. Spáčilová
Příprava a lektorování: Bc. Zedková
Velkomoravský šperk (1x, 17 účastníků) – výtvarná dílna zaměřená na výrobu repliky
velkomoravských šperků z hobby komponentů
Návrh: Iva Spáčilová
Příprava a lektorování: Bc. Zedková
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Muzejní lekce k výstavě Poklady starého Egypta
Smaltované šperky egyptských královen (2x, 34 účastníků) – výtvarná dílna zaměřená na
výrobu šperků technickou nepravého smaltu s egyptskými náměty
Návrh: Bc. Spáčilová
Příprava a lektorování: Bc. Zedková
Egyptské maskování I. (1x, 10 účastníků) – výtvarná dílna zaměřená na líčení a módu
starého Egypta a výrobu základu pro masku nebo škrabošku
Návrh: Bc. Spáčilová
Příprava a lektorování: Bc. Zedková
výchovně- vzdělávací programy pro žáky mateřských, základních a středních škol: 66 x,
1.354 účastníků
- Kolik síly má silice? (expozice Příroda Olomouckého kraje, 13x, 255 účastníků)
Příprava, propagace a komunikace s veřejností, lektorování: Bc. Spáčilová, Bc.
Zedková
- Neobyčejný biotop (expozice Příroda Olomouckého kraje, 15x, 313 účastníků)
Příprava programu, lektorování: Mgr. Monika Kyselá
Pomoc s přípravou, propagace a komunikace s veřejností, lektorování: Spáčilová,
Bc. Zedková
- Tajemný svět lišejníků (výstava Tajemný svět lišejníků, 3x, 82 účastníků)
- Jak gombík ke granulaci přišel (Expozice Olomouc – patnáct století města, 7x, 133
účastníků)
Příprava, propagace a komunikace s veřejností, lektorování: Bc. Spáčilová, MgA.
Valenta, Bc. Zedková
- Zdíku, dík! (Expozice Olomouc – patnáct století města, 6x, 130 účastníků)
Příprava, propagace a komunikace s veřejností, lektorování: Bc. Spáčilová, MgA.
Valenta
- Tajemství muzea (Expozice Olomouc – patnáct století města, 15x, 289 účastníků)
Příprava, propagace a komunikace s veřejností, lektorování: Bc. Spáčilová, MgA.
Valenta, Bc. Zedková, H. Hajdová (diplomantka PdF UP, autorka programu)
- Za zvířátky do pohádky (Expozice Příroda Olomouckého kraje, 3x, 54 účastníků)
Příprava, propagace a komunikace s veřejností, lektorování: Bc. Spáčilová, MgA.
Valenta, Mgr. Kyselá
- Kam dohlédne Horovo oko? (Výstava Poklady starého Egypta, 4x, 98 účastníků)
Příprava, propagace a komunikace s veřejností, lektorování: Bc. Spáčilová, MgA.
Valenta, Mgr. Zdražil
Pasování prvňáčků v rámci programu Tajemství muzea (2x), 14. 6. 2013
- předání certifikátů a „pasování“ předškoláků na školáky
- příprava, propagace a komunikace s veřejností, realizace, videodokumentace:
Bc. Spáčilová, MgA. Valenta
- fotodokumentace: M. Medveď
výchovně- vzdělávací programy pro veřejnost (rodiče s dětmi) 4x, 69 účastníků
- Kolik síly má silice? (expozice Příroda Olomouckého kraje, 1x, 15 účastníků)
Lektorování: Bc. Iva Spáčilová
- Tajemství muzea (Expozice Olomouc – patnáct století města, 1x, 22 účastníků)

54

Lektorování: MgA. Antonín Valenta
- exkurze pro studenty programu Muzejní a galerijní pedagogika PdF UP Olomouci
příprava a realizace Bc. Zedková, 1x, 24 účastníků
Letní příměstský tábor Muzejní expedice za sluncem pro děti od 6 do 10 let: (ve
spolupráci s Akademik Sport Centrem Univerzity Palackého v Olomouci)
15. - 19. 7. 2013, dobrodužná cesta po starobylé Olomouci, plná hádanek a šifer
- příprava, propagace a komunikace s veřejností, realizace, foto a videodokumentace
Bc. Spáčilová, MgA. Valenta, 8 účastníků
Reprezentační akce muzea 4x, 3.343 návštěvníků
Maškarní ples VMO Zlatá léta první republiky 25. 1. 2013 (sál Václava III. sál sv. Kláry,
Radeckého sál a předsálí), 160 účastníků
- koncepce, scénář, tiskoviny, PR: PhDr. Fifková
- výzdoba pódia, dobový fotoateliér: P. Šubčík, A. Kubáčová
- květinová aranžmá: PhDr. Fifková, A. Kubáčová
- organizační zajištění: MgA. Valenta (+ pěvecké vystoupení), P. Šubčík, A. Kubáčová +
útvar provozu
- fotografie MgA. Rozsíval
Zakletá princezna – Divadlo Studna (sál Václava III.)
- představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, organizace MgA. Valenta
- návštěvnost: 118 dětí a učitelů
Tajemná muzejní noc, 31. 5. 2013, cca 3000 návštěvníků
- VMO společně s uměleckou a produkční agenturou Cobrana, s. r. o., za finanční podpory
Olomouckého kraje - komentované prohlídek expozic a výstav, bohatý kulturní doprovodný program
(taneční vystoupení Baletního studia při MDO a Taneční skupiny Kaster DDM Litovel, pěvecké
vystoupení Dětského sboru BoDo Olomouc, promítání pohádek, interaktivní pohádkový workshop a
dílna, malování na obličej, hasičské atrakce
- organizační zajištění, PR, MgA. Valenta
- fotodokumentace MgA. Rozsíval
Křest volejbalového kalendáře, 12. 10. 2013, Hotel Arigone, 65 účastníků

- organizační zajištění: MgA. Valenta
- fotografie MgA. Rozsíval

3. 5 Přednášky
3.5.2 Autorské

1

Fifková, R.: Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném umění, 6. 5. 2013, pro
Univerzitu třetího věku, 80 posluchačů
3.6. Kulturně výchovná činnost – aktivity realizované externími pracovníky
3. 6. 3 Přednášky 6x, 480 posluchačů
pro Univerzitu třetího věku modul Kultura v minulosti a současnosti,
garantka PhDr. Fifková
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11. 2. Romantický balet
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph. D. (PřF UP)
25. 2. Proč píšeme tak, jak píšeme II.
PhDr. Helena Veličková
11. 3. Tajemství tapisérií
PhDr. Simona Jemelková (Arcidiecézní muzeum Olomouc)
25. 3. Oděv šlechtických dětí 1500-1850
Mgr. Lenka Vaňková, Ph.D. (NPÚ, ú. o. p. Olomouc)
8. 4. Olomoucké barokní malířství
PhDr. Leoš Mlčák
22. 4. Animovaný film
Mgr. Petr Bilík, Ph. D. (FF UP)

3.7. internet
3.7.1 vlastní stránky:
www.vmo.cz , počet vstupů 295 269 (celkem od 1. 4. 2008), za rok 2013 50.570 vstupů
www.arboretumbilalhota.cz, počet vstupů celkem 4.369 (od 1. 11. 2012), za rok 2013 4.159
www.zamekcechy.cz, počet vstupů celkem 7.116 (od 1. 11. 2012), za rok 2013 6.794
Interval aktualizace www stránek je týdenní, administrace PhDr. Fifková (do 09/2013), MgA.
Valenta, Bc. Spáčilová (od 09/2013)
facebook vmo správa Bc. Spáčilová, MgA. Valenta
youtube vmo správa Bc. Spáčilová, MgA. Valenta
3.7.2 odkazy na jiných stránkách:
hravmo.eu/
www.letodeti.cz
www.kr-olomoucky.cz
www.strednimorava-tourism.cz
www.olomouc.cz
www.olomouc.com
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www.tourism.olomouc.eu
www.cz-museums.cz
www.ac-olomouc.cz
www.muzem.jesenik.net
www.muzeumpv.cz
www.muzeum-sumperk.cz
www.prerovmuzeum.cz
www.vkol.cz
www.kudyznudy.cz
akce.olomouc.cz
www.znatemapu.cz
www.veteranmuseum.cz

4.

Ostatní činnost

4.6. Počet badatelských návštěv 10 (Bc. Spáčilová, muzejní pedagogika)
4.10 Spolupráce s médii
- organizace tiskových konferencí: Jindřich Štreit / Ocelový svět, Galerie osobností
Olomouckého kraje, Dědeček automobil – PhDr. Fifková; Příběh kamene, 60 let ženského
volejbalu v Olomouci, Poklady starého Egypta, Europeana, Od kolébky do hrobu – MgA.
Valenta
- pravidelná průběžná spolupráce s redakcemi: Olomoucký deník, MF Dnes, Právo, Kdy –
kde – co v Olomouci, Olomoucký kraj, Olomoucký večerník, Blesk, Radniční listy, Žurnál
UP, Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Česká televize, TV Morava, TV ZZIP, ČTK,
www.olomouc.cz, aj. PhDr. Fifková
- Informační panely VMO, Arboreta Bílá Lhota, Zámku Čechy pod Kosířem a externích
expozic: koncepce a spolupráce s grafickými studii při realizaci – PhDr. Fifková, rozvoz a
instalace reklamních panelů VMO – MgA. Valenta
- Prezentace VMO při otevření turistické sezony SmOl, MgA. Valenta
- Organizace a rezervace pronájmů a služeb zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem
- MgA. Valenta

57

6. Základní charakteristika roku
6.1. pozitiva
Otevření čtyř nových stálých expozic VMO, realizace návštěvnicky atraktivních výstav,
úspěšná realizace a rozšíření muzejních edukačních aktivit, realizace reprezentačních akcí
velmi kladně hodnocených veřejností, úspěšná realizace vůbec prvního příměstského letního
tábora pro děti pořádaného veVMO, navázání spolupráce s PdF UP, Katedrou výtvarné
výchovy, rozšíření prezentace VMO na sociálních sítích, zviditelnění zámeckého areálu
v Čechách pod Kosířem
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5. Standardy
5.1. V roce 2013 byly výstavní prostory využívány po celý rok a byly uspořádány stěžejní
výstavy z vlastních sbírek. Jednalo se o výstavy Mezi Východem a Západem
Zkameněliny, archiv života. Muzeum využívalo též zápůjčky výstav od jiných muzeí a
subjektů. 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 a předkládána zřizovateli. Ve
zkrácené formě je publikována ve Zprávách VMO a v plném znění zveřejněna na
www.vmo.cz.
5.4. Programy a publikace VMO jsou zveřejňovány nabídkou na webových stránkách,
nabízeny písemnou formou zasíláním na školy, muzea apod., publikace jsou prodávány
na recepci 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, vstupné platí do
celého objektu. Ve VMO platí Rodinné pasy, Senior pasy a další slevy na základě dohod
AMG.
5.8. Bezplatné vstupné je platné ve sváteční a další dny dle Zřizovací listiny, je zveřejněno 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, na webových stránkách a na vývěskách muzea.
5.11. Případné slevy jsou oznamovány při vstupu do muzea, dlouhodobé ve vitrínách
u vstupu do objektu a na webových stránkách muzea.
.
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G. Poradní orgány VMO
Vědecká rada muzea
Složení VMR:
Mgr. Dagmar Fialová, Mons. Jan Graubner, Ing. Břetislav Holásek, Bc. Karel Ksandr,
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.,
Martin Novotný, Bc. Miroslav Petřík, PaedDr. Rastislav Púdelka, Jiří Suchý,
Plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, Ing. Martin Tesařík, Mgr. Jiří Zemánek

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
V roce 2013 se poradní sbor sešel dvakrát
Složení:
předseda:
PhDr. Miloslav Čermák, CSc.
externista
tajemník:
Ing. Pavel Novotný
zaměstnanec VMO
interní členové:
Mgr. Filip Hradil
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Mgr. Veronika Hrbáčková
Mgr. Monika Kyselá
externí členové:
Mgr. Miloslav Papoušek
Mgr. Radim Himmler
RNDr. Josef Večeřa
Doc. RNDr. Jaroslav Starý, Ph.D.

Redakční rada Zpráv VMO
Jednání redakční rady Zpráv VMO proběhlo.
Složení redakční rady Zpráv VMO:
Ing. Břetislav Holásek (vedoucí redaktor, Vlastivědné muzeum v Olomouci), Mgr. Markéta
Doláková (VMO), prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), Mgr. Filip
Hradil (VMO), Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně), doc. Antonín
Kalous, M. A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
(Masarykova univerzita v Brně), Mgr. Pavel Šlézar (Národní památkový ústav v Olomouci);
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), RNDr. Vladimíra
Jašková (Muzeum Prostějovska), Mgr. Monika Kyselá (VMO), Ing. Pavel Novotný (VMO),
doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), Ing. Zdenka
Prymusová (Ostravské muzeum), Mgr. Lucia Turčoková (Muzeum Komenského v Přerově),
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), Mgr. Magda Bábková
Hrochová, (VMO)
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H. Základní charakteristika roku
Rok 2013 byl především rokem otevření dalších stálých expozic VMO. Pokračovala
rekonstrukce části zámku v ČPK. Po odborné stránce pokračovaly grantové projekty na obou
ústavech VMO a grant MK ČR pro TLK.
V červnu byl areál Arboreta Bílá Lhota postižen rozsáhlou povodní. Závěr roku patřil
velkolepé výstavě Poklady starého Egypta / Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského, kterou
VMO uspořádalo ve spolupráci s Národním muzeem – Náprstkovým muzeem afrických,
asijských a amerických kultur, Českým egyptologickým ústavem při FF UK v Praze a
Univerzitou Palackého v Olomouci.
Dne 16. 5. zástupci VMO převzali v Českém muzeu hudby nejvýznamnější ocenění ve
stotřicetileté historii muzea, a to cenu Gloria musaealis za rok 2012, kterou získala
expozice Příroda Olomouckého kraje v kategorii Muzejní výstava roku.
Výrazná pozitiva
- významný nárůst návštěvnosti
- spolupráce s ostatními institucemi v rámci ČR, především s Univerzitou Palackého
v Olomouci a Národním muzeem
- získání ceny Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku za expozici Příroda
Olomouckého kraje
- rozvoj edukačních aktivit

Výrazná negativa
- nedostatek odborných pracovníků
- nedokončení rekonstrukce zámku v Čechách pod Kosířem
- malá motivovanost zaměstnanců ve vazbě na nízké mzdy

Závěrem je nutné konstatovat, že především díky vstřícnosti krajského hejtmanství
se nám daří přeměna VMO v moderní otevřenou instituci přijímající nejnovější trendy
v muzejnictví na prahu 21. století.
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