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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
NA ROK 2019
V roce 2019 bude stěžejní investiční akcí, která může negativně ovlivnit návštěvnost
muzea, rekonstrukce krovů a střechy na hlavní budově VMO, s původně plánovaným
zahájením na rok 2018. Rovněž v tomto roce bude zahájen nejrozsáhlejší projekt financovaný
z peněz EU, kterým bude digitalizace sbírkových předmětů VMO. Vzhledem k této činnosti
se minimálně na 2 roky výrazně omezí možnost konání autorských projektů ze strany
odborných pracovníků muzea.
V roce 2019 budou rovněž pokračovat rozsáhlé rekonstrukce na zámku v ČPK,
především by měla být zahájená rekonstrukce posledního neopraveného křídla zámku. V ČPK
bychom koncem roku mohli zahájit přípravné práce na revitalizaci rybníků v zámeckém
parku. Problematika vysychání parků a rybníků se jeví jako jeden z největších problémů,
které bude muset VMO v budoucnu řešit.
Stěžejní výstavou roku by měla být výstava o Olomouckém orloji, jehož výročí si
připomínáme.
I v roce 2019 počítáme s využitím velkého množství dotačních programů a spolupráce
se SMO a UP v Olomouci. Protože projekt digitalizace je největším realizovaným projektem
v ČR (v dané oblasti), počítáme s úzkou spoluprací s OK a MK ČR.
Pro rok 2019 rovněž počítáme s dalším růstem nákupu sbírkových předmětů, rozvojem
marketingu a propagační činnosti na internetových sítích. Nadále budeme prosazovat odkup
vojenského archivu pro potřeby našich depozitářů a celostátní propagaci zámku v ČPK a
ABL.

Břetislav Holásek
ředitel VMO
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Hlavní aktivity muzea pro rok 2019:
-

zahájení další etapy rekonstrukce na zámku v ČPK, včetně návrhu na vybavení
interiéru na vybavení expozice
odborná sbírková činnost a restaurátorská činnost
výstavní činnost včetně stěžejní výstavy roku Olomoucký orloj a připomínky
k výročí roku 1989
edukační a kulturně-výchovná činnost
pokračování v rekonstrukci a budování Zemědělského muzea v ABL, včetně
návrhu na jeho vybavení
oprava krovů a parkánu na hlavní budově VMO
péče o zámecký park v ČPK a park v ABL
zahájení projektu digitalizace části sbírek VMO, jehož součástí je i zbudování
přírodovědné expozice ve 2. patře VMO – projekt je plánován na 3 roky

Péče o stálé expozice v kraji
Nadále se budeme podílet na budování a odborném dohledu nově otevřených expozic ze
sbírek VMO:
- spolupráce s národními institucemi v ČR
- Šternberk
- expozice města v augustiniánském klášteře
- Expozice času
- Uničov – expozice města
- Drahanovice – Černá věž
- Olomouc – expozice orloje na Radnici města

Základní problémy k řešení po roce 2019:
Dlouhodobé stále neřešené problémy:
- konečná náhrada depozitáře v Chudobíně a budově VMO v Olomouci
- stálý podstav kurátorů jednotlivých sbírek
Aktuální problémy:
- rekonstrukce a další provoz zámku ČPK, včetně personálního obsazení a
potřebných finančních nákladů na provoz a dokončení rekonstrukce
- zajistit prostředky na nákup sbírkových předmětů
- zaměření na propagaci a marketing a podporu návštěvnosti muzea
- péče o oba parky - ČPK a ABL
- připravení otevření Zemědělského muzea v ABL
- zahájení projektu digitalizace sbírkových předmětů a výstavby nové
přírodovědné expozice
- vyřešení problematiku nárůstu úkolů pro ekonomický odbor formou stabilizace
tohoto odboru
- zajištění chodu muzea i při rekonstrukci střechy na hlavní budově
- zaměření na větší propagaci muzea v tzv. nových médiích
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NÁVRH HLAVNÍHO PLÁNU INVESTIC NA ROK 2019

1.

Arboretum Bílá Lhota - zázemí a Zemědělská expozice - další etapa

2.

Didaktická expozice Příroda OK

3.

Galerie osobností Olomouckého kraje – rozšíření

4.

Rekonstrukce krovů na budově VMO a Oprava římsy parkánu

5.

Zahájení digitalizace sbírek VMO – projekt IROP

6.

Příprava projektu na zastřešení atria VMO

7.

Rekonstrukce střechy na zámku v ČPK, dokončení

8.

Zbudování dětského hřiště v areálu ABL

9.

Zahájení přípravy na revitalizaci rybníků v ČPK
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HISTORICKÉHO ÚSTAVU VMO

–

Činnost v rámci společenskovědní části sbírky
pokračování v práci na novém ukládání sbírkových předmětů a inventarizaci
jednotlivých podsbírek v depozitární budově
provádění oprav v evidenci sbírkových předmětů v I. a II. stupni; doplňování CES MK
ČR
přepis a doplnění zápisů v programu Demus
vytvoření karet k nové podsbírce Negativy a diapozitivy
příprava vybraných sbírkových předmětů pro projekt digitalizace sbírek
doplnění sbírkového fondu v rámci činnosti Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost
příprava jarní a podzimní nákupní komise

–
–
–

Externí restaurování sbírkových předmětů (žádost programu ISO)
restaurování šatů B. Mrštíkové z podsbírky Etnografie (1 ks)
restaurování polychrom. plastik z podsbírky Etnografie (2 ks)
restaurování kontrabasu M. Brunnera z Hudební podsbírky (1 ks)

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Publikační činnost
odborní pracovníci HÚ budou v souladu s vnitřními výzkumnými úkoly připravovat a
publikovat texty pro odborná periodika, monografie i populárně naučná média
vydání monografie Srdečný pozdrav z Olomouce (H. Jakůbková)
vydání čísla 318/2019 Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (R. Šrek)
o Restaurování sbírkových předmětů ve fondu Etnografie a jejich prezentace (V.
Hrbáčková)
o Ohlédnutím za výstavou Jízda králů na Hané / lidový obyčej v proměnách času
(J. Urban)
o Architektura lázní Teplice nad Bečvou v první polovině 19. století (R. Šrek)
Dlouhodobé výstavní projekty
příprava (scénář) expozice na zámku v Čechách pod Kosířem
příprava (scénář) expozice Zemědělského muzea v Arboretu Bílá Lhota
Krátkodobé výstavní akce
Lidový oděv na Moravě / Handkeho sál VMO / 22. 2. – 28. 4. 2019 (V. Hrbáčková)
150 let značky SIGMA / Handkeho sál VMO / květen – září (M. Zdražil)
Pozdravy ze starých časů / Mánesova galerie VMO / květen – červen (H. Jakůbková)
500 let olomouckého orloje / Sál sv. Kláry VMO / 5. 10. 2019 – 6. 1. 2020 (M. Zdražil)
Archeologická sbírka bývalého litovelského muzea / Muzeum Litovel / 16. 10. – 1. 12.
2019 (L. Hlubek)
Minulost a současnost stomatologie / Handkeho sál VMO / říjen – listopad (V. Sovková,
F. Hradil)
J. Frait, fotografie 1989 /chodba VMO / listopad – prosinec (H. Jakůbková)
betlémy Jiřího Haldy /Handkeho sál VMO / prosinec – leden (V. Hrbáčková)
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–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Spolupráce s Univerzitou Palackého a dalšími vědeckými pracovišti
garantování výuky formou exkurzí a seminářů (Katedra dějin umění, Katedra historie).
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO (J. Urban)
terénní výzkum nemateriálních statků tradiční lidové kultury a lidových řemeslníků
terénní výzkum současného stavu výročních lidových zvyků a tradic na Olomoucku (III.
etapa) – viz grant MK ČR
příprava a realizace pravidelných jednání Pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu
Olomouckého kraje
příprava a realizace XV. konference o tradiční lidové kultuře na Hané (podzim 2019).
Pracoviště fotoarchivu VMO
balení negativů do odkyselených obálek a boxů, ukládání do kartoték, revize stavu
třídění fotodokumentace v digitálním archivu, doplňování metadat k jednotlivým
snímkům, zápis snímků do programu Demus, průběžné doplňování nových přírůstků
terénní fotodokumentace stavebního vývoje a proměn Olomouce a dle možností rovněž
jednotlivých obcí olomouckého kraje - ve spolupráci s fotografem VMO
Přednášky, edukační programy, osvětová činnost
vykonávání přednáškové činnosti pro Univerzitu 3. věku UP a VSMO
spolupráce s Z. Žůrkem (Folklorum, z. s.) na edukačním programu vázání šátků na Hané
pro školy
Účast na konferencích, seminářích a workshopech
Komise regionální historie Moravy a Slezska (K. Podolský, M. Zdražil, J. Urban, V.
Sovková)
Etnografická komise AMG ČR (V. Hrbáčková, J. Urban)
mezinárodní numismatická konference (F. Hradil)
Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (L. Hlubek)
51. ročník mezinárodní konference archeologie středověku (L. Hlubek)
Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě (H. Jakůbková)
konference konzervátorů-restaurátorů (L. Janusová)
Interní úkoly jednotlivých pracovníků HÚ VMO (2019)
příprava a realizace workshopu Problematika sanační konzervace-restaurování / 5. 3.
2019 (L. Janusová)
příprava semináře EK AMG ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově/ 16. – 17.
4. 2019 (V. Hrbáčková)
příprava semináře Lidová architektura na okrese Jeseník ve spolupráci s NPÚ
(detašované pracoviště v Olomouci), Lipová lázně / 12., 13., 14. 9. 2019 (V. Hrbáčková)
příprava výstavy k 100. výročí narození heraldika Jiřího Loudy (K. Podolský)
organizační zajištění přípravy monografie Jiřího Loudy, Podvazkový řád (K. Podolský)
příprava výstavy Umění kartářského řemesla (V. Sovková, J. Černý)
příprava výstavy Dětský svět (V. Sovková, A. Jakubcová)
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ÚSTAVU VMO
PRIORITY
- vydání přírodovědné řady Zpráv VMO, redakční příprava čísla 317/2019
- příprava a realizace didaktické expozice Příroda ČR na 2. patře hlavní budovy
- organizace semináře muzejních zoologů AMG (P. Adamík a M. Krist)
- příprava výstavy „Kamenný herbář“ (Paleobotanika) – (T. Lehotský a M. Kováček)
- dokončení elektronické sbírkové evidence pro podsbírky Všeobecná geologie (GV) a
Geologie krasu (GK) v databázi DEMUS (M. Kováček)
- pokračování ve zpracovávání evidence starých sběrů v mineralogické podsbírce (P.
Novotný)
- zpracování evidenčních údajů k fotodokumentaci geologických lokalit a důlních děl
uložené ve fotoarchivu VMO (P. Novotný)
- spolupráce s institucemi geologického zaměření: Správy CHKO, Diamo Zlaté Hory,
Hornický spolek v Horním Městě (P. Novotný)
- hromadný převod dat k podsbírce Mykologická z excelu do DEMUSu (V. Taraška)
- vytvoření chybějících karet systematické evidence k podsbírce Mykologická (V.
Taraška)
- spolupráce s PřF UP se zapojením studentů VŠ do činnosti muzea (bakalářské a
diplomové práce, odborné články)
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK
- postupné odstraňování nedostatků ve fondech způsobených v dřívějších obdobích –
všechny podsbírky

PÉČE O SBÍRKY
- externí desinsekce sbírek (plynování) a repreparace
- doplňování sbírkových fondů PÚ: vlastní sběry, nákupy, dary
- vytvoření nového DEMUS modulu pro Banku semen ohrožených druhů rostlin (V.
Hlinická)
- spolupráce na projektu digitalizace (Physiotypia plantarum austriacarum) (V. Taraška)
- 10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
- digitalizace vybraných sbírkových předmětů z podsbírek GV, GK, MIN a PALEO –
relokalizace, spolupráce na digitalizaci vybraných sbírkových předmětů
- pokračování v pořizování pomocné fotodokumentace v podsbírce GV (možné budoucí
propojení s databází DEMUS) (M. Kováček)
- postupné zpracovávání entomologické sbírky ing. Paláska, kterou VMO získalo darem
z katedry zoologie PřF UP
- chov kožojedů pro doplnění osteologické sbírky recentních obratlovců
- průběžná revize vhodnosti úložních parametrů sbírkových předmětů – všechny
podsbírky
- doplňování evidenčních záznamů sbírkových předmětů (DEMUS aj.)
- zápis do CES dle zákona – všechny podsbírky
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
- základní výzkum přírodních poměrů Olomouckého kraje (všechna pracoviště)
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK (všechna pracoviště)
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-

průzkum důlních děl v Olomouckém kraji (P. Novotný a M. Kováček)
revize stavu mineralogických lokalit v Olomouckém kraji (P. Novotný)
výzkum mineralogických poměrů ve vybraných historických Fe-rudných dílech na
území OK (P. Novotný a M. Kováček)
vyhledávání a dokumentace reliktů historických důlních děl v hřebenové části Hrubého
Jeseníku; spolupráce se Správou CHKO Jeseníky (P. Novotný a M. Kováček)
paleontologie a fosilní stopy Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (T. Lehotský a
M. Kováček)
dokumentace paleontologických lokalit v terénu, především souvisejících se sbírkou
Veleslava Langa (T. Lehotský a M. Kováček)
dílčí odborné zpracování sbírky V. Langa v paleontologické podsbírce (M. Kováček)
spolupráce s MZM Brno na revizi paleontologické a paleobotanické sbírky, kulm
Nízkého Jeseníku (M. Kováček)
výzkum ichnofosilií godulského souvrství Moravskoslezských Beskyd (T. Lehotský)
revize jurských mlžů z lokality Štramberk deponovaných ve sbírce Muzea
Novojičínska v Novém Jičíně (T. Lehotský)
paleontologické lokality terciéru karpatské předhlubně a vídeňské pánve (panon okolí
Bzence) (T. Lehotský)
floristický výzkum regionu a dokladování význačných nálezů formou herbářových
položek (V. Taraška)
taxonomie a chorologie rodu Dactylorhiza (spolupráce s PřF UPOL) (V. Taraška)
monitoring vzácných druhů rostlin v CHKO Jeseníky (V. Hlinická)
spolupráce s ČBS, AOPK ČR a ČSOP (V. Hlinická)
spolupráce s PřF Univerzity Karlovy, Laboratoř pro výzkum biodiverzity: Určování
paternity a genů zodpovědných za roční cykly u lejska bělokrkého (M. Krist)
studium migrace slavíka obecného a tmavého, ťuhýka menšího a pěnice vlašské (P.
Adamík)
studium zoonóz u plchů (P. Adamík)
postupné odborné zpracovávání materiálů ve fondech a jejich rozšiřování vlastní
sbírkotvornou činností – všechny podsbírky

ZAHRANIČNÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
- sběr dat a materiálu k taxonomické studii rodu Dactylorhiza ve Slovinsku (uskuteční se
pouze za příhodných okolností, V. Taraška)
- spolupráce na výzkumu migrace pěvců pomoci geolokátorů, Schweizerische
Vogelwarte Sempach, Švýcarsko (P. Adamík)
- Department of Animal & Plant Sciences, University of Sheffield, UK: Studium
mezipopulační genetické variability sýkory koňadry (M. Krist)
- Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology, Norsko:
Studium populační dynamiky dutinových pěvců (M. Krist)
PREZENTACE A PUBLIKACE
- odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti: odborná pracoviště PÚ
- Konference Paleozoikum 2019 – Brno, Ústav Geologických věd, Přírodovědecká
fakulta Masarykovy Univerzity (M. Kováček, T. Lehotský)
- 15. Mezinárodní Workshop o ichnostavbě, IIW-15 (M. Kováček, T. Lehotský)
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EDIČNÍ ČINNOST
- přírodovědná řada Zpráv VMO, redakční příprava čísla 2019
KONFERENCE A SEMINÁŘE
- přednáška/poster na konferenci European Ornithologists´ Union, Srpen 2019, ClujNapoca, Rumunsko (P. Adamík)
- konference Paleozoikum 2019 – Brno, Ústav Geologických věd, Přírodovědecká
fakulta Masarykovy Univerzity (M. Kováček, T. Lehotský)
- 15. Mezinárodní workshop o ichnostavbě, IIW-15 (M. Kováček, T. Lehotský)
- floristické kurzy pořádané ČSOP, ČBS (V. Hlinická, V. Taraška)
- sběrová expedice, Výzkumný ústav rostlinné výroby (V. Hlinická)
- oborové semináře pořádané AMG (všechna odborná pracoviště)
EXPOZICE A VÝSTAVY
- příprava zápůjček výstavy „Milování v přírodě“ (P. Adamík a M. Krist)
- terénní sběr přírodnin pro výměnu poškozených předmětů v Přírodovědné expozici
Olomouckého kraje, dle potřeby všechna odborná pracoviště
- podíl na přípravě výstavy Giganti doby ledové (T. Lehotský)
- příprava autorských výstav „Listy z kamenného herbáře“ a „Moravské hrady a zámky
pohledem geologa“ (T. Lehotský a M. Kováček)
- podíl na přípravě výstavy Společenský život hmyzu (P. Adamík a M. Krist)
DÍLNY A EXKURZE VLASTNÍ
- Muzejní noc, odborné komentované prohlídky
- podíl na přípravě krajského kola Geologické olympiády (T. Lehotský, M. Kováček, P.
Novotný)
- organizace semináře AMG muzejních zoologů ČR (P. Adamík a M. Krist)
- podzimní geologická exkurze ČSOP Iris Prostějov (T. Lehotský)
MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
- konzultační činnost při přípravě přírodovědných aktivit
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- determinační semináře pořádané AMG, AOPK a ČBS (V. Hlinická, V. Taraška)
- pokračující doktorské studium na Masarykově Univerzitě v Brně, Přírodovědecká
fakulta, Ústav Geologických věd – obor Geologické vědy, dizertační práce v oboru
paleontologie a geologie Drahanské vrchoviny (M. Kováček)
- pokračující doktorské studium na PřF Univerzity Palackého v Olomouci, obor
Botanika (V. Taraška)
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Zámek a park Čechy pod Kosířem - hlavní úkoly

Zámek Čechy pod Kosíře si od svého otevření v dubnu 2016 vybudoval pozici jedné
z nejnavštěvovanějších památek Olomouckého kraje. Díky tomu jsou však na něj kladeny čím
dál větší požadavky – zvyšování kapacit a nové akce pro návštěvníky na straně jedné, ochrana
inventáře areálu a provozní možnosti na straně druhé.
Rekonstrukční práce
V roce 2017 se započalo s rekonstrukcí střech na budově zámku, která bude pokračovat
přibližně do poloviny roku 2019. Je zapotřebí rekonstrukci sladit s návštěvnickým provozem
zámku, který z důvodu stavby částečně trpí na atraktivitě.
Pro příští rok počítáme s využíváním nového vstupu do zámeckého areálu výrazně
usnadňující přístup návštěvníků k zámku od nově zbudovaného obecního parkoviště. Bude
zde vybudována nová informační cedule. Od počátku sezóny 2019 bude zpoplatněno zámecké
parkoviště za oranžérií.
Připravuje se VI. etapa rekonstrukce zámku, která by se měla týkat obou podlaží severního a
východního (s výjimkou tzv. apendixu) křídla zámku a vnitřního nádvoří. Tato etapa by měla
být zahájena na podzim roku 2019.
Provoz zámeckého parku
Od roku 2017 je připravován projekt na revitalizaci rybníků a části toku Českého rybníku.
Teoretická možnost zahájení prací na podzim roku 2019.
V posledních letech zámecký park velmi trpí extrémními klimatickými podmínkami, které
navyšují požadavky na údržbu dřevin.
Prohlídkové trasy a edukace
Připravuje se nová expozice Mánesových kreseb v prostorách západního křídla zámku.
Vzhledem k faktu, že velká část inventáře zámeckých expozic je zapůjčená od množství
institucí i fyzických osob, bude v roce 2019 zapotřebí vyjednat prodloužení zápůjční doby.
Jedná se o zápůjčky z Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně a Národního
památkového ústavu.
V roce 2017 byly do nabídky zámku veřejnosti zahrnuty i nové edukační programy. Pro
následující rok se připravují drobné změny zatraktivňující programy pro mládež.
Akce
Za uplynulé dva roky, kdy je zámek otevřený veřejnosti, byla prokázána úspěšnost většiny
akcí, které se v zámeckém areálu konají již dlouhodobě, ale i těch, jejichž tradice byla
založena teprve v nedávných letech. Na tyto úspěšné akce chceme navázat a nabídku dále
rozšířit o akce nové s vysokým potenciálem atraktivnosti pro veřejnost.
Propagace
Zámecký areál je soustavně cíleně propagován v médiích regionálního i celostátního rázu,
v čemž se bude plně pokračovat. Vedle propagace akcí se v roce 2019 hodláme zaměřit na
zámecké expozice.
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Arboretum Bílá Lhota - hlavní úkoly
Každoroční péče a údržba
-

oprava a údržba zahradnické techniky
údržba objektů a zařízení s nimi souvisejících
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
založení pařeniště
nátěr šachových políček
úprava plochy před halou arboreta (založení letničkového záhonu a péče o něj)
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
výsadby a doplňování keřů a stromů
péče o návštěvníky a svatebčany
výstavy na vstupní hale - příprava, montáž a demontáž
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)
rozvoz kompostu po parku
opravy suchých zídek
zakládání trvalkových podrostů
hnojení trávníků
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, odpadkových

košů)
orba, rytí, zazimování
péče o štěrkové cesty – hrabání, dosypávání štěrku
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Práce plánované navíc nad rámec každoroční údržby
opravy ohradních zdí
pokračování v rekonstrukci objektu ZM
dokončení úpravy kolem opraveného mostku – narovnání suchých zídek
oprava stavidla v potoku (možnost zadržení vody a dopuštění rybníka)
nátěr plechového nápisu
výroba či oprava poškozených či vybledlých jmenovek ke dřevinám
oprava zídky okolo voliéry s umístěním laviček
založení záhonu a výsadby nových trvalek okolo potoka
výroba nových dřevěných mostků přes potok
výmalba vstupní haly
vybourání vstupu do prostoru suvenýrů, oprava místnosti a osvětlení
výroba nových dveří do sklepa
nátěry altánů, voliéry
oprava opadané fasády na vstupní hale, nátěr fasádní barvou
oprava portálu, nátěr fasádní barvou
nátěr okapů a plechů na střeše - objekt vstupní haly
nátěr opraveného plotu u zámku fasádní barvou
nutný větší zásah do stávajících trvalkových záhonů – přesazování, omezení
některých
trvalek, a
dosadby nových trvalek do těchto stávajících záhonů
vytvoření nového schodiště k altánu u fary
znovuvytvoření původní Riedelovi cesty k Oltáři, porovnání schodiště
vytváření lemů cest z oceli
přípravy a úklid svatebních obřadů
příprava a úklid jednotlivých plánovaných akcí
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Příprava a realizace akcí pro návštěvníky ABL
Výstavy
1.6.-14.6.2019 Ondřej Vlček –Fotografie –„Ani Evropa,ani Afrika/Perla
Středozemního moře“
-

17.6.-30.6.2019 ZUŠ Miloslava Stibora – Kresby dětí z parku –„Botanika“

-

1.7.-1.9.2019 Eva Musilová – olejomalby- „Můj svět barev“

2.9.-31.10.2019 Stawaritsch – kovářské výrobky – „Umělecké kovářství rodiny
Stawaritschů“

Akce
-

20.4.2019 - „ Velikonoce v arboretu“

-

26.5.2019 – „ Den pro děti s loutkovým divadlem“

-

16.6.2019 –„Hravé rybaření a tvořivé odpoledne nejen pro děti“

-

23.6.2019 –„koncert Františka Nedvěda (ve spolupráci s obcí)

-

Edukační programy pro školy ve čtyřech termínech

-

13.7.2019 - letní kino

-

4.8.2019 –„koncert Michala Horáka s houslistou“

-

17.8.2019 – letní kino

-

7.9.2019 –„Den pro zdraví a večerní posezení s cimbálovou muzikou“
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ÚTVARU VNĚJŠÍCH VZTAHŮ VMO
‒ realizace krátkodobých výstav dle plánu na rok 2019 (výtvarné a architektonické řešení,
PR a reklamní kampaň, včetně on-line prezentací s důrazem na stěžejní výstavy roku 2019
Bob Dylan / On the Road, Giganti doby ledové 2, Olomoucký orloj)
‒ komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a
hromadným sdělovacím prostředkům, rozvoj aktivit na sociálních sítích - FCB, Instagramu aj.
‒ zajišťování kulturního programu vernisáží a reprezentačních akcí muzea
‒ poskytování poradenského servisu z oblasti PR odborným pracovníkům
‒ příprava propagačních tiskovin VMO, sledování nových trendů v prezentační oblasti
‒ údržba stálých expozic
− zhotovování fotodokumentace dle potřeb odborných pracovníků a útvaru vnějších vztahů
‒ spolupráce se školami – zaměřená na žáky a studenty MŠ, ZŠ, SŠ (samoobslužné a
lektorované edukační programy dle RVP, doprovodné edukační programy (soutěže,
workshopy, výtvarné dílny, konzultace interaktivních prvků) dle aktuální nabídky výstav
VMO, rozšíření nabídky edukačních programů
‒ spolupráce s VŠ školami – pokračování v započatém zapojení edukačního oddělení do
výuky studentů na VŠ – zejména studentů PdF / obor muzejní pedagogika (odborné praxe a
studentské práce – tvorba interaktivních prvků,…)
‒ spolupráce s pedagogy – organizace, spolutvorba seminářů a přednášek určených pro
pedagogy (odborná tematika, prezentace edukační činnosti VMO a další)
‒ spolupráce s ostatními muzei a muzejními pedagogy
‒ pokračování dlouholeté spolupráce s vydavatelstvím Naše příroda
‒ rozšíření stálé expozice Galerie osobností Olomouckého kraje
‒ prezentace muzea jako příjemného komunitního místa pro širokou veřejnost: tvorba
průvodců, pracovních listů, edukačních prvků k expozicím a výstavám i mimo výstavní
prostory (i s ohledem na rodiny s dětmi, seniory, znevýhodněné občany).
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‒ pokračování v nastaveném trendu správy facebooku VMO s prezentacemi aktuálních
akcí VMO a dalších doprovodných aktivit a zajímavostí VMO
o Tyto prezentační aktivity se vztahují především ke stěžejním výstavám roku,
vybraným akcím zámku Čechy pod Kosířem a Arboreta v Bílé Lhotě (zde jde
o rozsáhlejší a finančně nákladné akce řízené přímo z VMO typu Kulturní léto)
o Spolupráce a propojení s prezentačními portály a jejich FB především
v Olomouckém kraji, kde se nejlépe zatím osvědčil portál Olomouc.cz,
případně Olomouckadrbna.cz
o Spolupráce a propojení s regionálními televizemi a jejich FB na prezentačních
spotech, tzv. „udržovacích spotech“: TV Morava, ZZIP Olomouc.
o Pokračování v prezentaci muzejního seriálu „To nejlepší z depozitářů
Vlastivědného muzea v Olomouci“ ve spolupráci s Týdeníkem Olomoucka,
kde se dublují dané příspěvky FB VMO v klasickém tiskovém provedení
o V rámci celorepublikových portálů pokračování spolupráce s:
 Vyletnik.cz
 Kdykde.cz
 Kudyznudy.cz (od 1. 1. 2019)
‒ založení muzejního profilu na Instagramu. Jelikož Instgr. je „o příběhu fotek“, bude zde
záležet především na ochotě spolupráce ze strany odborných pracovníků, (dodávání podkladů
‒ krátká videa z terénu, aktuální fotografie z jejich akcí apod.).
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Výstavy roku 2019
Bob Dylan / On theRoad (p. Kočík)

6. 2. – 14. 4.

sál sv. Kláry

Giganti doby ledové (p. Kočík)

26. 4. – 23. 6.

sál sv. Kláry

Olomoucký orloj (Mgr. Zdražil)

4. 10. 2019 – 5. 1. 2020

sál sv. Kláry

Lidový oděv na Moravě (Mgr. Hrbáčková)22. 2. – 28. 4.

Handkeho sál

150 let Sigmy Lutín (Mgr. Zdražil)

7. 6. – 15. 9.

Handkeho sál

Kouzelný svět vrtaček (Mgr. Sovková)

11. 10. – 17. 11.

Handkeho sál

Betlémy (Mgr. Hrbáčková)

29. 11.− 19. 1. 2020

Handkeho sál

Vladimír Gračka / Obrazy

leden 2019

chodba 2. patro

Karel Svolinský / Obrazy

duben- červen

Mendelův sál

Obrazy P. Bezděčky (dr. Krist)

únor- duben

Mánesova galerie

Pohlednice (Mgr. Jakůbková)

17. 5. − 13. 10.

Mánesova galerie

Grafiky J. Hutky
(k 30. výročí listopadu 1989)

15. 11. 2019 ‒ 5. 1. 2020

Mánesova galerie

Výstava SIA

1. 2. – 28. 2.

Umění Zen… (D. Czyž)

březen − duben

chodba přízemí

Fotografická sekce VSMO

24. 5. – 15. 9.

chodba přízemí

Fotografie Jiřího Fraita

15. 11. 2019 ‒ 5. 1. 2020

chodba přízemí

chodba přízemí

Od 1. 7. do 30. 7. bude sál sv. Kláry uzavřen z důvodu rekonstrukce střechy.
V době od 25. 6. do 25. 9. bude na fasádě kostela umístěno lešení.
Od července 2019 nebude Mendelův sál sloužit pro výstavní činnost, ale přechodně pro
digitalizaci sbírek.
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