Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2014
1.
Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeum@mubr.cz
URL: www.mubr.cz
Kraj: Moravskoslezský
zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
IČO: 00095354
Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka
Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeum@mubr.cz
Pobočky:

Hrad Sovinec, 793 51 autopošta Břidličná
Telefon, fax: 554 295 113
E-mail: sovinec@mubr.cz
Kosárna Karlovice, 793 23 Karlovice ve Slezsku č.p. 146
Telefon, fax: 554 744 077
E-mail: kosarna@mubr.cz

2.
Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 838 m2
Počet expozic: 19
Počet nově uspořádaných výstav: 19
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 55 517
Návštěvníci kulturně výchovných akcí: 39 675
Posluchači přednášek: 1 135
Počet kulturních akcí: 34
Počet přednášek:30
Počet badatelů: 106
Sbírkové fondy:
muzejní sbírky: 18 037 ev. čísel chronologické evidence / 47 159 kusů sb. předmětů
23 312 evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR
památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): 1 742 evidenční čísla
zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec: 33 500 svazků
Počet knihovních jednotek: 12 340
Počet objektů ve správě prohlášených za národní kulturní památku: 2 (zámek Bruntál,
kosárna Karlovice ve Slezsku)
Počet objektů ve správě prohlášených za nemovitou kulturní památku: 1 (hrad Sovinec,)
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 839 m2
Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 31,3
Počet odborných pracovníků (kurátoři sbírek, konzervátoři, knihovníci, kulturně-osvětoví
pracovníci/výtvarníci, dokumentátoři - přepočtený stav): 12

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ KULTURY ZA ROK 2014
MUZEUM V BRUNTÁLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 7, 792 01 BRUNTÁL

3. Plněné úkoly v oblastech, pro které byla organizace zřízena
- práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupně, počítačová evidence a
digitalizace, implementace nového programu na evidenci sbírek Museion,
depozitární režimy, hlášení do CES, inventarizace řádná, lokační seznamy,
konzervace sbírek, zápůjčky) (viz bod I.)
- provozování celkem 19 expozic - viz bod 4. Plnění poslání organizace
- úpravy a doplnění stávajících expozic zejména ( viz bod II.):
- reinstalace expozice „Lesnická škola“ na Sovinci
- zámek Bruntál - úpravy a doplnění stávajících expozic
- hrad Sovinec - úpravy a doplnění stávajících expozic
- příprava a realizace výstav - nově realizováno celkem 19 výstav (celkem 20 i
s výstavou z roku 2013)- viz bod 4. Plnění poslání organizace
- příprava a realizace celkem 34 doprovodných kulturních akcí - viz bod 4. Plnění
poslání organizace
- odborná a výzkumná činnost (bod II.)
- ediční a publikační činnost (bod III.)
- realizace přednášek, služby badatelům (bod IV.)
- služby muzejní knihovny (bod I.)

Muzejní odborné činnosti (péče o předměty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové
fondy, knihovní fondy a fotoarchiv) a prezentační a kulturněosvětová činnost byly v roce
2014 zabezpečovány v souladu s platnou organizační strukturou Muzea v Bruntále, p.o.,
útvary muzejním a památkové péče. Na plnění stanovených úkolů se podíleli:
Mgr. Hana Garncarzová - ředitelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné činnosti;
koncepce a organizace výstav moderního výtvarného umění
Muzejní útvar - péče o předměty kulturní povahy (sbírky muzejní knihovní fondy a
fotoarchiv), prezentační a kulturněosvětová činnost:
Mgr. Monika Balarinová - konzervátorka
Mgr. Viktor Čapka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu
Mgr. Igor Hornišer - historik, kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné
- společenskovědní
Bc. Adéla Chylíková - kurátorka sbírkových fondů (úvazek 0,75 do 30.9.)
Bc. Martin Kahoun - konzervátor
Mgr. Květoslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - společenskovědní, s
výjimkou fondu archeologie, lesnictví, militaria a části fondu historie umění
(zkrácený úvazek 0,3 do 14.6.2013, od 15.6.2013 mateřská dovolená)
PhDr. Tomáš Niesner - zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor
fondu militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné společenskovědní

Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tisků, kurátorka zámecké knihovny - části
fondu deponovaného v mezaninu severního křídla zámku
Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - přírodovědní a fondu lesnictví
z podsbírky jiné - společenskovědní
Zdeňka Šipošová - výstavářka (úvazek 0,75)
Útvar památkové péče - odborná péče o nemovité i movité kulturní památky ve správě
Muzea v Bruntále, tj. o zámek Bruntál s areálem, hrad Sovinec, kosárnu v Karlovicích,
o mobiliární fond zámku Bruntál a historické knihovny zámku Bruntál a hradu Sovince:
PhDr. Ľubica Mezerová - vedoucí útvaru, historička umění, památkářka, kurátorka
památkových fondů, a části muzejního fondu historie umění, odborná správa
muzejního fondu historie umění podsbírky jiné- společenskovědní
Kateřina Jarmarová – správce hradu Sovince
Jiřina Miketová – správce, pokladník a průvodce kosárny v Karlovicích
Filip Ondruška – údržbář hradu Sovince
Martina Smékalová – prodejce a průvodce na hradě Sovinci
Ing. Karel Raszka – průvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále
Leopold Ullmann – prodejce a průvodce na hradě Sovinci
Sezónní průvodci
Plnění pracovních úkolů bylo i v tomto roce výrazně ovlivněno mateřskou dovolenou
odborné pracovnice Mgr. Květoslavy Málkové, Ph.D., jejíž pracovní povinnosti v oblasti
evidence sbírek plnila pouze do 30.9. Bc. Adéla Chylíková . Správu depozitářů Mgr. K.
Málkové, Ph.D. v době její nepřítomnosti na pracovišti vykonávala celoročně Ing. Iveta
Svobodová. Plnit úkoly v oblasti odborných činností napomáhali i externí spolupracovníci
- PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity v Opavě jako předseda redakční rady Sborníku
bruntálského muzea a člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea v Bruntále
(PSSČ) a další členové PSSČ - Ing. Štefan Janšto (Lesy ČR), Oldřiška Bráchová (ZA
Opava - SOkA Bruntál) a Martin Bodešínský (Středisko ekologické výchovy Krnov).
3.I. Sbírkotvorná a dokumentační činnost - muzejní sbírky, památkový fond, další
fondy
Početní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (přírůstky), konzervování a restaurování,
výpůjčky a zápůjčky - viz tabulka „Oborové ukazatele“ “ - dále doplnění:
- Muzejní fondy
- početní stav muzejních sbírek: 18 037 přírůstkových čísel, 47 159 kusů předmětů
- evidence v Centrální evidenci sbírek MK ČR - celkem 23 122 evidenční záznamy, z toho
- podsbírka jiná-společenskovědní: 21 838 evidenčních záznamů
- podsbírka jiná-přírodovědní:
1 284 evidenční záznamy
- hlášení odeslána k 20.5. (odesláno 14.5. a k 20.11. (odesláno 18.11.) - hlášení
k 20.2. a 20.8. neodeslána z důvodů nedodání potvrzených dřívějších hlášení
Ministerstvem kultury ČR
- vizualizace CES - do 30.6. odesláno/ vloženo 50 snímků sbírkových předmětů a
6 snímků depozitářů
- akvizice: celkem 211 přírůstkových čísel, tj. 467 kusů sbírkových předmětů, z toho
- podsbírka jiná-společenskovědní: 197 přírůstkových čísel, tj. 445 kusů
- podsbírka jiná-přírodovědní: 14 přírůstkových čísel, tj. 22 kusů

- vyřazení sbírkových předmětů: rozhodnutím ředitelky muzea z 9.6.2014 vyřazen
1 sbírkový předmět, celkem 4 kusy, zapsaný v podsbírce jiné-společenskovědní pod
přírůstkovým číslem 9/95 a inventárním číslem B405P, konvice napařovací čtyřdílná,
porcelán, Klášterec, počátek 20. století, z důvodu jeho neupotřebitelnosti nevratným
poškozením.
- evidence muzejních sbírek 2. stupně - systematická - zpracováno 248 sbírkových
předmětů, - z toho podsbírka jiná-společenskovědní: 227
- podsbírka jiná-přírodovědní: 21
- Památkové fondy:
- Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů
1 742 ev. jednotek předmětů, v programu CastIS zpracováno 16 evidenčních záznamů
- Evidence fondů muzejního, památkového a knihovního výpočetní technikou
- celkem 1 011 předmětů, z toho
- v programu Museion (muzejní sbírky): 901
- v programu DEMUS (muzejní sbírky): 19
- v programu CastIS (památkový fond):
16
- v programu KP win (muzejní knihovna): 75
Evidence muzejních sbírkových předmětů v roce 2014 byla zkomplikována pokračující
implementací evidenčního programu pro muzejní sbírky Museion firmy MUSOFT;
v průběhu roku pokračovala implementace, testování a vkládání dat do programu
Museion, byly konvertovány další databáze z programu DEMUS, které po konverzi
potřebovaly řadu oprav a doplnění, byla kontrolována funkčnost jednotlivých modulů a
výstupů. Z důvodů konverze byla evidence v programu DEMUS ukončena k 31.3.2014
- digitalizace sbírek - digitalizováno 214 ks předmětů, 298 snímků

- inventarizace řádná sbírkového fondu proběhla ve dnech 10. 2.–12. 12. 2014.
V průběhu inventarizace byly zinventarizovány 7 362 kusy sbírkových předmětů
zapsaných pod 954 přírůstkovými čísly. Inventarizace v roce 2014 byla v souladu s §
12 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a § 3 vyhlášky MK ČR
č. 275/2000Sb, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., 2 roční inventarizací v rámci
druhého desetiletého cyklu úplné inventarizace Sbírky Muzea v Bruntále
- nápravná opatření z inventarizace 2013 provedena do 14. 5. 2014, nápravná opatření
z inventarizace 2014 nařízena 17. 12 . 2014 s datem plnění k 31. 5. 2015.
- inventarizace ostatní: inventarizace exponátů v zámecké expozici Bruntál (Mezerová),
na hradě Sovinci (Mezerová, Niesner), v kosárně v Karlovicích (Mezerová);
inventarizace deponátů z farních úřadů Římskokatolické církve a ze Spitzerovy vily
v Janovicích
(Mezerová)
- pohyb sbírek - zápůjčky a výpůjčky: počet viz tabulka „Oborové ukazatele“; související
výkony - výběr předmětů, jejich nafocení, ošetření konzervátorem, veškeré evidenční
záznamy, smlouvy atd. (Mezerová, Svobodová, Niesner, Čapka, Balarinová, Kahoun)
- externí restaurování a konzervování sbírek - zrestaurovány 22 sbírkové předměty
(1 - muzejní fond, 21 - památkový fond)
- pro rok 2015 připravováno 7 předmětů památkového fondu pro externí
restaurování z finančních titulů MK ČR
- konzervování sbírek - konzervátoři muzea zkonzervovali celkem 117 předmětů kulturní
povahy

- preparování sbírek- externě preparováno 7 zvířat
- plynování depozitářů externí firmou
- depozitární režimy - označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání, vydávání
sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, aktualizace
lokačních seznamů, kontroly stavu sbírek za účasti konzervátora, předávání
vytipovaných ohrožených předmětů konzervátorům k ošetření, úklidy depozitářů apod.
apod.
- další práce se sbírkami: autentizace evidenčních záznamů ke sbírkám, zpracování
dodatků k Režimu zacházení se Sbírkou Muzea v Bruntále a k Badatelskému řádu,
úpravy formulářů v souvislosti s NOZ
- muzejní knihovna: celkem 12 340 knihovní jednotky
přírůstky - 75 knihovní jednotky
výpůjčky - 398
počet evid. čtenářů: 53
počet návštěvníků celkem: 657
3.II. Odborná činnost
- výzkumné a odborné úkoly
- „Slezsko - paměť, identita, region. Země a její muzeum. Projekt řešený ve spolupráci
se Slezským zemským muzeem v Opavě.“ Vytipování a příprava exponátů, jejich
předání na stejnojmennou výstavu (Opava, SZM, 1.5.–5.10.2014), zpracování
soupisu včetně identifikačních údajů a základního popisu. (Mezerová, Niesner).
(Mezerová, Hornišer)
Zpracování hesel do katalogu k výstavě
- „Slezsko - paměť, identita, region. Země a její pán. Projekt řešený ve spolupráci se
Slezským zemským muzeem v Opavě“. Vytipování a příprava exponátů, jejich
předání na stejnojmennou výstavu (Opava. SZM 11. 11. 2014–30.4.2015), ),
zpracování soupisu včetně identifikačních údajů a základního popisu.. Zpracování
(Mezerová, Niesner)
hesel do katalogu k výstavě.
- Památníky obětem válek a osvobození. Zmapování památníků a pomníků na
Bruntálsku, výstupem výstava k výročí osvobození v roce 2015 a katalog
k výstavě.
(Čapka, Hornišer, Niesner)
- příprava expozic nových, úprava a doplnění stávajících:
(Mezerová, Svobodová)
- zámek Bruntál - zámecká expozice - doplnění instalace o další předměty kulturní
povahy
- kosárna Karlovice - doplnění expozic o další exponáty
- hrad Sovinec - reinstalace expozice Lesnické školy do nových vitrin, doplnění
expozic
- příprava výstav obsahově-scénaristická, organizační, dále příprava odborných textů aj. viz přehled výstav v bodě 4. Plnění poslání organizace (Mezerová, Svobodová, Šipošová)
- výstavy moderního výtvarného umění (Garncarzová)
- ve spolupráci s odbornými pracovníky dalších muzeí zřizovaných MSK zahájena
příprava společné haptické výstavy, která bude realizována v roce 2015 v Muzeu
Těšínska; v Muzeu v Bruntále bude instalována v roce 2016)
(Hornišer)
- příprava akcí - organizační - viz přehled akcí v bodě 4. Plnění poslání organizace:
- vánoce, velikonoce na zámku v Bruntále (Nováková; Mezerová)
- Den památek (Mezerová)
- muzejní noc (Svobodová, Nováková, Mezerová)
- Fajne leto v kosárně 14. 6. 2014 (Mezerová)
- Hradozámecká noc se šermíři – zámek Bruntál 30. 8.2014 (Mezerová)
- Hradozámecká noc na hradě Sovinci s netopýry 30. 8. 2014 (Mezerová, Jarmarová)

- Dny evropského kulturního dědictví (Mezerová, Svobodová)
- divadelní představení Don Quijote de la Ancha v Bruntále (Mezerová)
- akce na hradě Sovinci (Mezerová, Jarmarová)
- příprava textů, přednášek, odborných výkladů a akcí - viz níže bod „III.Prezentační
činnost“ a 4. Plnění poslání organizace“
- příprava sborníku muzea (2014): soustředění příspěvků,editorské, redaktorské,
korektorské práce (Niesner, Čapka)
- příprava brožury Hrad Sovinec - 3. upravené vydání (Niesner, Čapka)
- posudky, vedení prací, odborné praxe atd.
- zpracovávání odborných posudků: 8 (Mezerová)
- vedení 1 diplomové práce studentky (Mezerová)
- příprava a organizace konferencí, seminářů, workshopů viz i níže IV. konference,
semináře, workshopy:
- realizace 13. workshopu orální historie na hradě Sovinci, připraveného Akademií věd
ČR, Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Českou
asociací orální historie (5.6.–7.6.2014)
- spolupráce s ÚSD AV ČR (Mezerová, Niesner), Městem Bruntál (Mezerová,
Garncarzová, Niesner), Klubem za Starý Bruntál (Mezerová, Niesner), AMG
(Niesner, Svobodová, Kahoun), SOŠ D a CR v Krnově (Mezerová), SZM Opava
((Mezerová, Niesner, Hornišer)
- péče o zámecký park v Bruntále, zahradu v Karlovicích a zeleň na Sovinci (Svobodová)
- odborná činnost další:
- Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR – studentské práce na
téma slovenské osobnosti v Čechách.
- NPÚ Ostrava – lidová architektura, movité kulturní památky
- obec Úvalno – oprav a úpravy rychty
- Slovenské národné múzeum Martin – Projekt podklady a vypracování návrhu na
restaurování sbírek
(vše Mezerová)
- Odborné působení v redakční radě Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR
(Garncarzová)
- Práce v kulturní komisi při MěÚ v Bruntále
(Garncarzová)
- Práce v Komisi stavební a regenerace MPZ při MěÚ v Bruntále
(Mezerová)
- Práce v por. sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea v Krnově (Mezerová)
- Práce v por. sboru pro sbírk. činnost Muzea Těšínska v Českém Těšíně
(Niesner)
- Práce v por. sboru pro sbírk.činnost Vlastivědného muzea v Šumperku
(Niesner)
(Niesner)
- Práce v pracovní skupině Asociace muzeí a galerií ČR pro statistiku

3.III. Prezentační činnost
- ediční činnost:
- Sborník bruntálského muzea 2014. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka
(grafické práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal
(předseda, jazyková úprava). Bruntál 2014, 128 s., náklad 300 ks.
- Hrad Sovinec. 3. upravené vydání. Text PhDr. Tomáš Niesner, foto, grafická úprava
Viktor Čapka. Bruntál 2014, 16 s., náklad 5 000 ks.
- vydání propagačních letáků Zámek Bruntál, Hrad Sovinec, Kosárna Karlovice, 13 typů
pohlednic, pozvánek výstav M. Gabriel, Osoblažská krajka, Muzejní noc, Jan Naš,
PF 2015, 3 typy kalendáříků

- odborné texty publikované:
Hornišer, I.: Kachle se znakem Leopolda I. na Bruntálsku. Sborník bruntálského
muzea 2014, s. 104–110.
Hornišer, I.: Lesy na Bruntálsku. Webová prezentace ChKO Jeseníky.
Hornišer, I.: Rodina Raabů. Morávecký zpravodaj 2/2014, březen 2014, s. 9 - 11.
Hornišer, I.: Počátky lyžování v Jeseníkách. Webová prezentace Jesenicka.
Hornišer, I. Soubor potupných masek z Bruntálska. Städtisches Museum Freudenthal
(Verzeichnis) – inventář městského muzea v Bruntále.. Julius Adolf Ochetz
(1859–1927) v expozici bruntálského muzea. Texty 3 hesel do katalogu výstavy
„Země a její muzeum“. In: Země a její muzeum. Opava 2014, s.
Mezerová, Ľ.: Kabinet ze sbírek bruntálského muzea. . In: Země a její muzeum. Opava
2014, s.
Mezerová, Ľ.: Malý průvodce exkurzí po lidové architektuře okresu.Bruntál. NPÚ
Ostrava 2014.
Mezerová, Ľ.: Piaristé v Bruntále. In: Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a
zahradách. NPÚ Olomouc 2014, s.
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Náměstí. Náš domov, 15.1.2014, s.7–8;
5.2.2014, s.7–8; 19.2.2014, s. 5–6.
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Náměstí Míru. Náš domov, 5.3.2014, s.7–8;
19.3.2014, s.7–8; 2.4.2014, s.7–8.
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. K vývoji školství v Bruntále. Náš domov,
22.10.2014, s.7–8, 12.11.2014, s. 7–8, 17.12.2014, s- 7–8.
Mezerová, Ľ.: Zámek Bruntál - sídlo velmistrů řádu německých rytířů. Arcivévoda
Karel Habsburský. Místodržící Maxmilián Xaver z Riedheimu. Arcivévoda Evžen
Rakouský. Řádová obrazárna na zámku v Bruntále. Upomínková mísa a
památeční hrnek s kostelem na Uhlířském vrchu. Umělecké předměty ze zámku
Jindřichov ve Slezsku. Umělecké předměty ze zámku v Hošťálkovech. Obrazy ze
zámku v Branticích. Skica bruntálských městských hradeb. Rychta v Malé
Morávce. Dědičná rychta v Úvalně.texty 12 hesel do katalogu výstavy „Země a
její pán“. In: Země a její pán. Opava 2014, s.
Mezerová, Ľ. – Niesner, T.: Unikátní barokní opevnění hradu Sovince s podzemní
chodbou (příprava na obnovu a zpřístupnění). Sborník bruntálského muzea 2014,
s. 111–123.
Niesner, T.: Průvodce městem Bruntál. K vývoji školství v Bruntále. Náš domov,
10.9.2014, s.7–8; 8.10.2014, s.7–8; 22.10.2014, s.7–8, 12.11.2014, s. 7–8,
17.12.2014, s- 7–8.
Niesner, T.: Řád německých rytířů. Hospodářské aktivity řádu německých rytířů na
Bruntálsku, Arcivévoda Karel Habsburský. Místodržící Maxmilián Xaver
z Riedheimu. Arcivévoda Evžen Rakouský. Řádová knihovna na zámku
v Bruntále. Hlavní pokladna města Bruntálu z roku 1817. Texty 7 hesel do
katalogu výstavy „Země a její pán“. In: Země a její pán. Opava 2014, s.
- odborné texty zpracované a připravované:
Hornišer, I.: Kustodi Městského muzea v Bruntále. (do sborníku muzea 2015)
Hornišer, I.: Mužský pěvecký sbor v Bruntále v letech 1861 - 1945 (do sborníku
muzea 2016)
Hornišer, I.: Bruntálsko v letech 1938 – 1946. Text monografie připravované
k vydání v roce 2015.
Hornišer, I.: Výběrový slovník osobností okresu Bruntál. Text slovníku plánovaného
k vydání v letech 2017–2018.

Niesner, T.: K proměnám osídlení Bruntálska, regionu v pohraničí. (do sborníku
muzea 2015)
- televizní a rozhlasové relace - celkem 13 pro Českou televizi Ostrava, TV Polar, Český
rozhlas Ostrava a Olomouc (Mezerová, Hornišer, Niesner, Nováková)
- ČTV: Záhady Toma Wizarda - zámek Bruntál: natáčení 17.9., vysíláno 23.11.
(Mezerová, Jarmarová)
- ČTV: Dobré ráno s Českou televizí z hradu Sovince, 19.9.
(Garncarzová, Jarmarová, Mezerová)
- propagace: - v tisku 108 textů o muzeu
- propagační texty - Atlas Česka, Kudy z nudy, Kapka dětem, program Šťáva, Daruma,
Sbíráme Jeseníky, Malované mapy, Radiomat, Cestovní informátor, Atraktivity
Jeseníky, Nej muzea, Czechturizm, Locomotion propagační letáky muzea (Mezerová);
Region (Hornišer)
- propagace na vlastních i cizích www. stánkách
- propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno
- propagace na veletrhu cestovního ruchu v Bratislavě

3. IV. Realizace přednášek, služby badatelům, konference, semináře, workshopy
- přednášky - 30, 19 témat, 1 135 posluchačů (Hornišer 10/326, Mezerová 6/446, Niesner
14/363)
- odborné výklady v expozicích a na výstavách - 38
(Mezerová)
- badatelé - 106, z toho 35 ve sbírkách, 71 faktografické z oborů v muzeu zastoupených
- Konference, semináře, workshopy - spolupořadatelství Muzea v Bruntále:
- 13. workshop orální historie, zorganizovaný ve spolupráci s Ústavem pro soudobé
dějiny AV ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Archivem
Univerzity Palackého v Olomouci a Českou asociací orální historie, Sovinec 5. 6.–
7.6. Počet účastníků: 35 (31 přednášející, z toho 3 zahraniční)
(Niesner)
- Hrátky s historií na hradě Sovinci, , připravené Gymnáziem Bruntál, II. základní školou
v Bruntále, hrad Sovinec 12. 5. 2014, historická soutěž pro družstva škol z celého
regionu.
(Mezerová, Niesner)
- Výrobní, montánní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických
sídel a zástavby. Seminář pořádaný NPÚ ú.o.p.Ostrava. Karlova Studánka 10. 9–12.
9. 2014
(Mezerová, Hornišer)
- XI. mezinárodní konference slovenských středoškoláků a jejich hostů v Bruntále:
Svetová vojna. Slovensko a osobnosti. Konference zorganizovaná Dokumentačným a
múzejným strediskom slovenskej menšiny v ČR a Centrem dějin národnostních,
etnických a náboženských menšin ÚSD AV ČR a Gymnáziem Bruntál, Bruntál
7.12.– 8.12..
(Mezerová)
- Konference, semináře, workshopy -aktivní účast zaměstnanců muzea:
- Slovenské osobnosti pro české středoškoláky a jejich učitele. Seminář zorganizovaný
Dokumentačným a múzejným strediskom slovenskej menšiny v ČR, Praha 18. 8.20.8.
(Mezerová)
- 45. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Konference pořádaná Agenturou ochrany
přírody Jeseník, Rejvíz 4.11.5.11.2014
(Hornišer)

Oborové ukazatele
OBOROVÉ UKAZATELE
23 122

sbírkových předmětů v CES (centrální evidence sbírek)

211 ev.č. / 467 ks

přírůstky sbírek celkem
-přírůstky sbírek (nákup)

89 ev.č. /125 ks

-přírůstky sbírek (v Kč)

85 852,- Kč

-přírůstky sbírek (bezúplatný převod-dar, dědictví,…)
-přírůstky sbírek (vlastní činnost)

0
122 ev.č. / 342 ks
139

konzervované a restaurované předměty (ks)
A) SBÍRKY (POČTY)

počet výpůjček jinému subjektu

506 předmětů /29 smluv/

počet výpůjček od jiného subjektu

297 předmětů /13 smluv/

odborné texty (články)

B) PUBLIKAČNÍ ČINNOST
C) GRANTOVÉ PROJEKTY
(nad 20.tis. Kč)

34 (+5)

propagační články psané zaměstnancem PO

19

články v tisku týkající se PO

108

počet vydaných publikací, letáků,…

26

počet podaných přihlášek

6
z toho počet úspěšných

3*

* granty úspěšné (mimo krajské): V tabulce jsou uvedeny dotace, které byly v roce 2014 přiznány ze 3 grant.
programů přihlášených v roce 2013 - MK ČR „Program restaurování movitých kulturních památek“(1
projekt - úspěšný), MK ČR „Program záchrany architektonického dědictví“ (2 projekty, úspěšný 1),
MK ČR“Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ (2 projekty, úspěšný 1).
V roce 2014 žádáno o dotace pro daný rok také z programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obci s rozšířenou působností“ (Rýmařov- neúspěšně).
Dále byly v roce 2014 podány žádosti o dotace z programů MK ČR pro rok 2015 : 2 žádosti z PZAD a1
žádost z PRMKP (tyto žádosti nejsou v tabulce zohledněny).
(Vedle výše uvedených roce 2014 podány 4 žádosti o dotace z 3 programů KÚ MSK - Programu
rozvoje muzejnictví, Programu podpory technických atraktivit MSK - 1.etapa, Programu podpory
technických atraktivit MSK - 2.etapa)

ČINNOST ORGANIZACE:
4.1 počet výstav celkem v rámci PO (i pokračující z předešlého období):

20

z toho převzaté výstavy

1

z toho počet nově otevřených výstav

19

4.2 počet expozic celkem

19
z toho počet nově otevřených expozic

4.3 doplňující kulturní akce – placené, neplacené

0
34 (29 + 5)

NÁVŠTĚVNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ *
počet expozic, výstav a akcí
výstavy a expozice = body 4.1 + 4.2
ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3)
ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3)

39
29
5

počet návštěvníků*

55 517
38 924
751
657

xxx
Knihovna
* u placeného vstupu dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí v daném
objektu návštěvníky nepočítat 2 x

* Návštěvníci

v tabulce neuvedení:
- přednášky - 30 přednášek, 1 135 osob
- výstava „100“ připravovaná ve spolupráci s jinou institucí a realizovaná mimo objekt
zámku Bruntál, 889 návštěvníků
- výstavy připravené pracovníky Muzea v Bruntále a realizované jinde: 5 výstav, 10
instalací v 9 institucích, 10 514 návštěvníků
- svatební obřady konané na zámku v Bruntále a na hradě Sovinci: 38 obřadů, 1 743 osoby

Zámek Bruntál - expozice
Název expozice: ZÁMECKÁ EXPOZICE BRUNTÁL
celoroční provoz
Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s původním mobiliářem ze 16. až 19.
století, schodiště a kaple v přízemí, upravovaná a doplňovaná
Nadregionální.
Název expozice: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
celoroční provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových
předmětů jednotlivá řemesla a živnosti, didaktická složka .
Regionální.
Název expozice: PŘÍRODA BRUNTÁLSKA
celoroční provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu
v celé šíři, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická složka.
Regionální.
Zámek Bruntál - výstavy
Název výstavy: NARODIL SE, ZVĚSTOVAL
termín: (5.12.2013) – 12.1.2014
Obsah: výstava betlémů ze sbírek Muzea v Bruntále
Regionální
Název výstavy NA VÝCHOD OD RÁJE
termín: 9. 1.–23. 2. 2014
Obsah: výstava slovenských výtvarníků J. Bartusze a M. Straky (Klub Galerie v Kapli)
Nadregionální
Název výstavy: MICHAL GABRIEL - SOCHY
termín: 27. 2.–6. 4. 2014
Obsah: výstava českého sochaře
Nadregionální
Název výstavy: OSOBLAŽSKÁ PALIČKOVANÁ KRAJKA
termín: 20. 2.–14. 4.2014
Obsah: výstava o tradiční osoblažské krajce, její historii i obnovené tradici
Regionální

Název výstavy: BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2014
termín: 12.4.-19.4. 2014
Obsah: soutěžní výstava kraslic a dalších velikonočních ozdob
Místní
Název výstavy: VZPOMÍNKA NA JITKU TOMÁŠKOVOU
termín22. 4.–25. 5. 2014
Obsah: výběr z díla bruntálské výtvarnice a pedagožky – výstava (Klub Galerie
v Kapli)
Místní
Název výstavy: KŘEMEN A JEHO RODINA
termín: 23. 5.–17.8.2014
Obsah: křemen a jeho využití v praktickém životě
Regionální
Název výstavy: Z NOVÝCH MUZEJNÍCH SBÍREK III (PŘÍRŮSTKY 2009-2013)
termín: 5. 6.–31.8.2014
Obsah: průřez akviziční činností muzea za uplynulých 5 let.
Regionální
Název výstavy: GALERIE SNŮ. KATEŘINA KOŠNOVSKÁ–JÁRKOVÁ. Výběr
z díla (Klub Galerie v Kapli)
termín: 16. 9.–19. 10.2014
Obsah: tvorba bruntálské výtvarnice, bývalé pracovnice muzea
Regionální

Název výstavy: JIŘÍ SLÍVA. Výstava z díla známého českého karikaturisty
termín: 25. 9.–26. 10.2014
Obsah: dílo známého českého karikaturisty
Nadregionální
Název výstavy: FEDOR GABČAN - FOTOGRAFIE (Klub Galerie v Kapli)
termín: 21. 10.–23. 11.2014
Obsah: dílo ostravského fotografa.
Nadregionální
Název výstavy: PETR NIKL. TVÁŘE Z NEW YORKU
termín:.27. 10.–17. 12. 2014
Obsah: dílo předního českého výtvarníka
Nadregionální
Název výstavy: LETEM SVĚTEM S OŘECHY
termín: 4. 12 2014–1. 2. 2015
Obsah: muzejní - ořechy v životě člověka
Regionální

Název výstavy: VÁNOČNÍ OZDOBA 2014
termín: 13. 12. 2014–4. 1. 2015Obsah: soutěžní výstava pořádaná při příležitosti
Vánocí na zámku 2011
Místní, z předchozího roku
Návštěvnost expozic a výstav v bruntálském zámku: 27 958
Zámek Bruntál - akce
Název akce: VELIKONOCE NA ZÁMKU
termín: 12.4.2014
Obsah: folklorní představení velikonočních zvyků, vyrábění kraslic, prodejní jarmark,
soutěž o nejkrásnější kraslici, zámecká kaple instalována velikonočně
Placená akce.Regionální.
Název akce : MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK - ZÁMECKÝ PARK
termín: 17.4.2014
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni památek, komentované prohlídky zámeckého parku
a prohlídka krytu.
Neplacená akce. Místní.
Název akce: VELKÁ MUZEJNÍ NOC
termín: 23.5.2014
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí, zahájení výstavy „Křemen a jeho rodina“,
doprovodný program, promítání filmů o výrobě skla, besedy s geology, přednáška o
Islandu, noční prohlídky zámecké expozice
Placená akce. Místní.
Název akce: PUELLAE CANTATES
termín: 20.6.2014
Obsah: koncert bruntálského dívčího pěveckého sboru pod vedením Jaroslava Číhala,
v rámci Dnů města Bruntálu
Neplacená akce. Místní.
Název akce: JINDŘICH HOLUBEC – RECITÁL
termín: 21.6.2014
Obsah: koncert bruntálského hudebníka - barokní árie, napolitánské a lidové písně,
v rámci Dnů města Bruntálu
Neplacená akce. Místní.
Název akce: KONCERTNÍ DUO
termín: 22.6.2014
Obsah: koncert operní pěvkyně Olgy Procházkové, doprovázené klavíristou Františkem
Šmídem, operní a operetní árie, v rámci Dnů města Bruntálu
Neplacená akce. Místní.
Název akce: DON QUIJOTE DE LA ANCHA
termín: 6. 9. 2014
Obsah: divadelní představení Divadla Klauniky Brno
Placená akce. Nadregionální

Název akce: VÁNOCE NA ZÁMKU
termín: 13.12. 2014
Obsah: vánoční zvyky, vánoční jarmark, vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční
ozdobu.
Placená akce. Místní
Návštěvnost akcí v bruntálském zámku: 6 338

Návštěvnost zámku v Bruntále celková: 34 296
Svatební obřady konané na bruntálském zámku: 34, 1 413 účastníci

Muzeum Karlovice - expozice (zpřístupněny 1.4.2014)
Název expozice: ČLOVĚK A LES. Expozice lesnictví.
Obsah: Expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexně představující lesnickou
činnost od pěstování lesa až po jeho hospodářské využití.
Regionální.
Název expozice: DOMÁCNOST Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
Obsah: ve 2 místnostech v přízemí stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem
Regionální.

Název expozice: OBYDLÍ LESNÍKA
Obsah: v 1. patře zařízená kuchyně a pracovna lesníka. Regionální.
Název expozice: ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, NÁŘADÍ A NÁČINÍ
Obsah: ve stodole vedle kosárny zemědělské stroje a nářadí.
Regionální.
Název expozice: CHLÉV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Obsah: v samostatném zrekonstruovaném objektu chléva instalace původního využití
Regionální.
Název expozice: BYLINKOVÁ PŮDA
Obsah: na patře stodoly instalace léčivých bylin
Regionální.
Muzeum Karlovice - výstavy
Název výstavy: VELIKONOCE V KOSÁRNĚ
termín: 20. 4. 2014–21. 4. 2014
Obsah: velikonoční připomínka tradic a lidových zvyků, velikonoční výzdoba
Místní

Název výstavy: MED
termín: 14. 6. 2014–31. 8. 2014
Obsah: Výstava o včelách a jejich chovu, o včelích produktech a jejich významu
Místní.
Název výstavy: VÁNOCE V KOSÁRNĚ
termín: 26. 12. 2014–30. 12. 2014
Obsah: vánoční připomínka tradic a lidových zvyků, vánoční výzdoba
Místní
Návštěvnost expozic a výstav kosárny v Karlovicích (všechny v rámci prohlídek objektu):
2 557
Muzeum Karlovice - akce
Název akce: FAJNÉ LÉTO 2014 - TECHNOTRASA
termín: 14. 6. 2014
Obsah: v rámci Technotrasy v areálu kosárny v Karlovicích ukázka práce s pilou,
sečení trávy kosou, snopkování, gastronomické speciality apod.
Neplacená akce. Nadregionální
Návštěvnost akcí v kosárně v Karlovicích: 400

Návštěvnost kosárny v Karlovicích celková: 2 977

Hrad Sovinec - expozice (zpřístupněny 1.4.2014)

Název expozice: ZLOMKY MINULOSTI (archeologické nálezy na hradě)
Obsah: expozice v přízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hradě a
unikátní erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích. Regionální.
Název expozice: STŘÍPKY Z HISTORIE HRADU
Obsah: v hradních konírnách - historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií,
plánů, map.Regionální.
Název expozice: HISTORIE LESNICKÉHO ŠKOLSTVÍ NA HRADĚ SOVINCI
Obsah: expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě, v konírnách.
Regionální.
Název expozice: ZBRANĚ ZE SBÍREK MUZEA V BRUNTÁLE
Obsah: v patře purkrabství nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea.
Regionální.
Název expozice: RYTÍŘSKÝ SÁL
Obsah: expozice v patře tzv. Remteru. Regionální.

Název expozice: KANCELÁŘ
Obsah: v budově 6. brány zařízena kancelář dobovým mobiliářem z konce 19. století.
Regionální
Název expozice: HRADNÍ POKOJ
Obsah: v budově 7. brány zařízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliářem
z konce 19. století. Regionální.
Název expozice: PRÁVO ÚTRPNÉ NA HRADĚ
Obsah: mučírna ve sklepě purkrabství pomocí replik. Regionální.
Název expozice: VINNÝ SKLEP
Obsah: nová expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou.Regionální.
Název expozice: JÍDELNÍ SKLEP (spižírna)
Obsah: nová expozice ve sklepě Jižního paláce.Regionální.

Hrad Sovinec - výstavy
Název výstavy: ODĚVY PĚTI STOLETÍ
termín: 8. 5.–1. 6.2014
Obsah: výstava historických oděvů a doplňků Veroniky Pilné
Regionální
Název výstavy: JAN NAŠ - SETKÁNÍ
termín: 7. 6. – 28. 9.
Obsah: výstava děl - dřevěných plastik - známého českého umělce
Nadregionální
Návštěvnost expozic a výstav na hradě (všechny v rámci prohlídek objektu): 25 002

Hrad Sovinec - akce
Název akce: U KANÓNU STÁL
termín: 5.– 6. 4.2014
Obsah: vývoj palných zbraní a obléhací techniky středověku
Placená akce. Regionální
Název akce: REKVIEM ZA RYTÍŘE
termín: 19.–21. 4.2014
Obsah: velikonoční drátenický jarmark.
Placená akce. Regionální
Název akce: VEČERNÍ PROHLÍDKY
termín: 30.4.–1.5. 2014
Obsah: večerní prohlídky s programem.
Placená akce. Regionální

Název akce: BARRANDOV NA SOVINCI
termín: 3.5.–4.5.2014
Obsah: masky i rekvizity z filmových ateliérů jako výstava i kostymérna pro
návštěvníky.
Placená akce. Regionální
Název akce: JAK SE LIDÉ ODÍVALI
termín: 8. 5.2014
Obsah: komentované prohlídky výstavy Oděvy pěti století
Placená akce. Regionální
Název akce: ČARODĚJNICKÉ NETRADIČNÍ PROHLÍDKY
termín: 10.–11.5.2014
Obsah: netradiční prohlídky s programem.
Placená akce. Regionální
Název akce: KOLOTOČ PRIMA POHÁDEK
termín: 17.–18.5.2014
Obsah: pohádky jihočeského divadla „Já to jsem“, sokolnické ukázky.
Placená akce. Regionální
Název akce: ŠKRHOLA A STRAŠIDLO ZE MLÝNA
termín: 24.5.–25.5.2014
Obsah: den dětí na pohádkovém hradě.
Placená akce. Regionální
Název akce: ANGELIKA BOŽSKÁ MARKÝZA
termín: 22. 6. 2014
Obsah: scénická vystoupení skupiny historického šermu Exulis
Placená akce. Regionální
Název akce: PARTIČKA
termín: 23. 6. 2014
Obsah: improvizační show O. Sokola, R. Genzera, M. Suchánka, I. Chmely
Placená akce. Nadregionální
Název akce: KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADĚ
termín: 14.–15.6.2014
Obsah: netradiční pohádkové prohlídky s programem.
Placená akce. Regionální
Název akce: FILMOVÁ NOC
termín: 21.6.2014
Obsah: tradiční večerní koncert s nočním promítáním klubových filmů
Placená akce. Nadregionální.
Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK
termín: 5. 7.–6. 7.2014
Obsah: Jarmark šperkařů a řemeslníků s šermířským programem
Placená akce. Regionální.

Název akce: BARTOLOMĚJSKÁ NOC; ZA ČEST KRÁLE
termín: 11. 7.–13. 7. 2014
Obsah: Sovinec v temné době třicetileté války. Výstava zbraní a zbrojí s ukázkou života
a řemesel v obléhaném hradě
Placená akce. Regionální.
Název akce: HON NA HRADNÍ BESTII
termín: 19. 7.–20. 7.2014
Obsah: Šermířský den s celodenními hrami pro děti
Placená akce. Regionální.
Název akce: STŘEVÍC KNĚŽNY HORTENZIE
termín: 25. 7.–27. 7. 2014
Obsah: . Moravské pověsti a pohádky
Placená akce. Regionální.
Název akce: NA PŘÍKAZ CÍSAŘE
termín: 2. 8.–3. 8.2014
Obsah: Rytířský turnaj s mečem. Etiketa při námluvách na hradě
Placená akce. Regionální.
Název akce: PAST NA MEDVÉDA
termín: 9. 8..–10. 8. 2014
Obsah: Sokolnické slavnosti s ukázkou výcviku dravých ptáků
Placená akce. Regionální.
Název akce: HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY
termín: 16. 8.–17 .8.2014
Obsah: Tradiční historicko řemeslný jarmark s večerním programem Ďábel přichází
Placená akce. Regionální.
Název akce: TAJEMSTVÍ PROKLETÉ TRUHLY
termín: 23. 8.–24. 8. 2014
Obsah: Právo útrpné
Placená akce. Regionální.
Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC S NETOPÝRY
termín: 30.8.2013
Obsah: Noční program o netopýrech, netopýři na hradě
Placená akce. Regionální.
Název akce: ŠERMÍŘSKÉ PROHLÍDKY
termín: 20. 9.–21. 9. 2014
Obsah: Tradiční noční prohlídky s šermíři
Placená akce. Regionální.
Název akce: CO UKRÝVAJÍ HRADNÍ SKLEPY
termín: 27. 9.–28. 9. 2014
Obsah: Netradiční prohlídky hradních sklepů
Placená akce. Regionální.

Název akce: PO STOPÁCH PANA ZAJÍCE
termín: 4. 10.–5. 10. 2014
Obsah: Sokolnické lovy na atrapu kořisti
Placená akce. Regionální.
Název akce: HOFMISTROVA ZÁVĚŤ
termín: 25. 10.–26. 10. 2014
Obsah Nejúspěšnější scénky sezóny při netradiční prohlídce hradu
Placená akce. Regionální.
Návštěvnost akcí na Sovinci celková: 32 937
Návštěvnost hradu Sovince celková: 57 939
Svatební obřady konané na hradě Sovinci: 4, 330 účastníků

Další výstavy realizované mimo objekty Muzea v Bruntále
Název výstavy: „100“
termín: 27. 5.–28. 6.2014
Obsah: výstava k stému výročí vypuknutí 1. světové války. Připravena s Klubem za
Starý Bruntál a Jednotou ČsOL Bruntál, realizována v tzv. Gabrielově domě v Bruntále,
889 návštěvníků
Zapůjčení 5 výstav Muzea v Bruntále 9 jiným vystavovatelům (10 instalací):
- Tajemství medu
- do 2.3.2014, Muzeum a pojizerská galerie v Semilech
- 17.9.–2.11.2014, Muzeum Vyškovska-Bučovice
- Sladký život čokolády
- 30.1–27.4. 2014, Regionální muzeum v Žatci
- 15.5.–29.6.2014, Muzeum v Karlových Varech
- Káva - velké kouzlo malého zrnka - 14.2.–13.4.2014, Muzeum Brněnska
- 20.6.–26.9.2014, Muzeum Třineckých železáren
- 30.10.–25.1.2015, Slovácké muzeum Uherské Hradiště
- Chléb za břichem nechodí
- 6.3.–29.6.2014, Muzeum regionu Valašsko
- 16.9.–16.11.2014, Muzeum Vyškovska Vyškov
- Lesnictví
- 19.6.2014–10.1.2015, Muzeum Oderska
Nahlášena návštěvnost 10 514 osob

ROZDĚLENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DLE POBOČEK

PO a pobočky

Celkem

95 192

- z toho Zámek Bruntál

34 296

- z toho Hrad Sovinec

57 939

- z toho Kosárna Karlovice

2 977

Péče o nemovité kulturní památky
A. provoz a využití zpřístupněných památek
pobočka A - Zámek Bruntál
pobočka B - Kosárna Karlovice
pobočka C - Hrad Sovinec
Všechny objekty a areály jsou otevřeny a veřejnosti zpřístupněny formou výstav, expozic a
veřejné zeleně. Nezpřístupněné části plní funkci odborného, administrativního,
hospodářského a provozního zázemí. Úkoly spojené s jejich správou, provozem, opravami
a údržbou se plní.
Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace. Kromě expozic,
výstav a zámeckého parku slouží návštěvníkům prodejna a informační centrum,
poskytující informace o kulturním dění, sportovních a ubytovacích možnostech celého
okresu Bruntál. Ostatní prostory jsou využívány jako kanceláře, depozitáře, sklady a šatny.
Samostatně stojí budova dílen, sala terrena, bašta, sklad řeziva, kotelna se skleníkem, které
se používají jako zázemí pro hlavní činnost. Příležitostné expoziční využití mají podzemní
kryt a zbytky městského opevnění s baštou.
Funkci provozovatele a správce plní provozně technický útvar a útvar památkové péče.
Celý areál kosárny v Karlovicích (kromě bytu správce) slouží k expozičním účelům a je
zpřístupněn veřejnosti.
Funkci provozovatele a správce plnila správkyně areálu bývalé kosárny v Karlovicích a
pracovník na příležitostnou výpomoc a údržbu, kteří v budově kosárny i bydlí (útvar
památkové péče).
Na hradě Sovinci jsou zpřístupněny opravené prostory a jsou v nich muzejní a památkové
expozice: obě patra purkrabství, konírny, obě patra remtru interiéry 5., 6. a 7. brány. Jižní
palác slouží k sezónním výstavám. Přízemí 6.brány a zbrojnice slouží také zázemí pro
kulturní akce. V 1. bráně je prodejna s pokladnou a informačním centrem. Podkroví
1.brány a koníren, celá 4.brána slouží jako ubytovny pro průvodce a účinkující, ve 3.bráně
je byt kastelána. Pro kancelář a šatnu zaměstnanců slouží prostor v přízemí purkrabství.
Jako technické zázemí jsou využívány některé prostory purkrabství, 2. a 3. brány a
zbrojnice u 5.nádvoří. WC pro veřejnost jsou umístěna na následujících nádvořích: 1., 2.
(velkokapacitní) a 4.( bezbariérové).
Na hradě Sovinci je správkyně a údržbář + sezónní pracovníci (útvar památkové péče).
Vyhodnocení plnění plánu v oblasti expozic, výstav a dalších kulturních akcí na
spravovaných objektech areálech je zpracováno v části I.
- opravy, obnova, restaurování
Práce na objektech byla prováděny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy,
údržbové práce budov a zeleně, nátěry konstrukcí a mříží, výroba fundusu expozic a
vedení brigádníků v Bruntále i na Sovinci, …). Ke všem dodavatelským akcím byla
provedena výběrová řízení (zámek Bruntál – 5 výběrových řízení – restaurování na
nádvoří: nástěnné malby, kovářské prvky, kamenné prvky, ciferník věžních hodin, čistící
mříž ke kapli; Bruntál Zámecké nám. 3/9 – oprava podchodu; hrad Sovinec – střecha
remtru; kosárna Karlovice – vydláždění dvora.

Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozařízení, spotřebičů,
nářadí a přístrojů včetně příslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS,
CCTV ) a kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem. Všechny zjištěné nedostatky
byly ihned odstraněny.
B. provedené opravy, obnova a úpravy
1.ZÁMEK BRUNTÁL - AREÁL
1.1.projekční práce
- žádost o zařazení do PZAD 2015 (sochy 2.etapa, nástěnné malby)
- stavební dokumentace oprav balkonu, terasy a schodiště
1.2.stavební a restaurátorské práce
- obnova nádvoří - I. etapa restaurování z rozpočtu MSK (2014 – kamenné a kovářské
prvky, věžní hodiny, čistící mříž, schodiště, fládrování dveří)
- obnova nádvoří I. etapa, fasády – v režii KÚ MSK
- restaurování 9 soch v zámeckém parku I.etapa z programu PZAD MK ČR
- oprava balkonu a terasy 1.etapa
- Opravy objektu Zámecké nám.3 (5 oken v severní fasádě, průchod - dlažba, omítky,
odvodnění, okapy, nákolníky ..)
1.3.údržba a opravy
- oprava střešních krytin po zimním období
- oprava a nátěr šindelové krytiny (bašty, hradby, ..)
- odstranění závad z elektrorevizí
- opravy a nátěry oplocení objektu
- údržba parku (výsadba, sečení, hnojení, …)
- ošetření parku ( kácení, likvidace pařezů, dosadby, ošetření stromů)
- instalace nových prvků elektrozařízení (vypínače, dálkové ovládání osvětlení
v zámecké expozici)
- oprava kočárovny
- přenosné kryty na 5 zrestaurovaných soch
1.4.expozice
- instalace nových vysoušečů v expozicích
- doplnění EZS (2 kamery)
- doplnění expozice o nově zakoupené a zrestaurované předměty (6ks), velikonoční a
vánoční výzdoba; úpravy textů
- dřevěné skládací pódium pro kulturní programy (praktikábly)
1.5. ostatní
- výběrová řízení na restaurování nádvoří –kamenné prvky, kované prvky
- výběrové řízení na opravu balkonu, terasy a schodiště
- žádost do PZAD – sochy v parku

2.HRAD SOVINEC
2.1.projekční a přípravné práce
- lesnická škola 2.etapa včetně rozpočtu
- oprava 6.nádvoří (statika, ochoz) včetně rozpočtu
- zaměření vnitřního opevnění
2.2.stavební a restaurátorské práce
- zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby (akce 2014-2015) –v režii KÚ
MSK
- oprava střechy remtru (výměna krytiny, oprava střílen a vstupu)
2.3.údržba a opravy
- odstranění náletové zeleně ze všech hradeb a zdiva
- údržba čističky, rozbor vzorků
- opravy střech po zimním období
- opravy komínů (zaústění, dvířka,...)
- údržba inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro)
- odstranění závad z elektrorevizí
- údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně
- nátěry kovových a dřevěných konstrukcí (kování, zábradlí,…)
- drobné opravy dlažeb, hradeb, fasád, stříšek, zprovoznění WC...
- nátěry střech
2.4.expozice
- reinstalace expozice „Lesnická škola na hradě Sovinci“
- doplnění exponátů do historické expozice (zbraně)
2.5.ostatní
- žádost o zařazení do PZAD 2015 (hradby)
3.KOSÁRNA KARLOVICE
3.1.projekční práce
- projekt Podpory techn.atraktivit v MS kraji 1. etapa (exponáty, stojany, posezení,
ohniště, dlažba)
- projekt Podpory techn.atraktivit v MS kraji 2. etapa (výsadba, informační systém,
exponáty, oprava vstupních prostor)
3.2.stavební a restaurátorské práce
- vydláždění dvora kamenem
- oprava kamenné zídky a schodů
- chlév EZS
3.3.údržba a opravy
- odstranění závad z el. revizí a opravy elektro
- drobné údržbářské práce (dřevo, kování, ...)
- dosadba zahrady ovocnými stromy a keři

3.4.expozice
- doplnění zázemí pro návštěvníky (posezení pro návštěvníky, stojany na kola, ohniště)
- doplnění expozic (úly, dermoplastické prepáty)
- stodola – doplnění expozice Zemědělských strojů
- expozice Bydlení – doplnění exponátů
3.5.ostatní
- SHP

4. BYTOVÝ DŮM ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 3/9
4.2.stavební a restaurátorské práce
- oprava podchodu 1.etapa
- oprava a výměna oken v 1.NP
4.3.údržba a opravy
- výmalba interiérů v 1.NP
- repase a nátěr původních oken ve 2.NP
- oprava střechy po zimě
- odstranění závad z el. revizí a opravy elektro

Pravidelné kontroly, revize a údržba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám.3/7, hrad
Sovinec, Karovice) - dodavatelsky:
- EZS, EPS, CCTV
- elektrozařízení
- komínů
- plynu
- spotřebičů, nářadí a přístrojů včetně příslušenství
- tlakových nádob
rozpočty - viz objekty
opravy elektro na všech objektech (externí pracovník)

Výběrová a nabídková řízení na restaurování a dodavatelské stavební práce:
zámek Bruntál - restaurování na nádvoří: kovářské prvky
kamenný erb
- oprava balkonu, terasy a schodiště
Hrad Sovinec - oprava střechy remtru
Kosárna Karlovice - posezení pro návštěvníky
- stojany na kola
- ohniště

Zámecké nám.3/9 - oprava průchodu
Mezerová, Rada
Návrhy realizací, restaurátorské záměry, žádosti do dotačních programů
Mezerová

V. Personál

Kategorie zaměstnanců

Počet
zaměstnanců fyzický stav

celkový
Počet
průměrný
objem
zaměstnanců plat
prostředků
přepočtený stav
na platy

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní

12
0
17
9
0

9,95
0
12,78
8,55
0

25 969
0
19 127
15 424
-

3 101 891
0
2 934 165
1 581 908
-

celkem
odborní
neodborní

38
14
24

31,28

-

7 617 964

12,36
18,92

24 726
17 070

3 742 885
3 875 079

celkem

38

31,28

-

7 617 964

5.1. Vzdělávání zaměstnanců
Garncarzová:
- 21.2. 2014: školení FAMA, Bruntál, KÚ MSK
- 2.10.2014: Konference k digitalizaci, Ostrava, KÚ MSK
- 23.10.2014: Veletrh Památky, Praha
- 4.11.–5.11.2014- AMG, Brno - kolokvium Muzeum a proměny společnosti
Balarinová:
- 10.6. 2014; 7.10.2014 - MUSOFT, Brno, - ev. program MUSEION - školení
- seminář „Konservace problematických materiálů v archeologii“ v Archeologickém
centru v Olomouci
- konference „Textil v muzeu“ v Technickém muzeu v Brně
Bílková:
- 21.2. 2014: školení FAMA, Bruntál, KÚ MSK
- 26.5. 2014: vybraná problematika pracovně právních vztahů, Bruntál
- 16.10. 2014: rozšířený výkaz PAP, Bruntál
- 25.11. 2014: metodika účetnictví a novinky pro rok 2015, Bruntál
Čapka:
- 11.9.–12.9.2014 - digitalizace, CITEM, Brno

Hornišer:
- 10.6. 2014; 7.10.201 - MUSOFT, Brno, - ev. program MUSEION - školení
- 23.10.2014: Veletrh Památky, Praha
Chylíková:
- 10.6. 2014 - MUSOFT, Brno, - ev. program MUSEION - školení
Kahoun:
- 10.6. 2014 - MUSOFT, Brno, - ev. program MUSEION - školení
- 9.9.–11.9. - konference komise konzervátorů - restaurátorů AMG, Ústí nad Labem
- pracovní setkání konzervátorské-restaurátorské skupiny Kovy na téma „Výzdobné
techniky“ v Technickém muzeu v Brně
- seminář „Konservace problematických materiálů v archeologii“ v Archeologickém
centru v Olomouci
Marušáková:
- 25.6. 2014: spisová služba a archivnictví, Ostrava
Mezerová:
- 23.10.2014: Veletrh Památky, Praha
- 4.11.–5.11.2014- AMG, Brno - kolokvium Muzeum a proměny společnosti
Niesner:
- 28.5.2014, 8.12.2014 Komise regionální historie Moravy a Slezska, Zlín, Olomouc
- 10.6. 2014; 7.10.201 - MUSOFT, Brno, - ev. program MUSEION - školení
- 1.10.–3.10.2014 Digitalizace sbírek, specializovaná muzea a významná výročí v práci
muzejního historika. Seminář KRHMaS AMG, Nový Jičín
- 23.10.2014: Veletrh Památky 2014, Praha
- 4.11.–5.11.2014- AMG, Brno - kolokvium Muzeum a proměny společnosti
Nováková:
- 2. 9.–3. 9. 2013 - seminář muzejních knihovníků AMG, Frýdek-Místek
Rada:
- 21.2.2014: školení FAMA, Bruntál, KÚ MSK
Svobodová:
- 10.6.2014; 7.10.201 - MUSOFT, Brno, - ev. program MUSEION - školení
- 11.3.2014 - seminář v Ostravě
- 18.6.2014 - seminář k problematice rostlin, VÚRV Olomouc,
- 15.9.2014 - konference Muzejní edukace v přírodovědných sbírkách, Ostravské
muzeum, Ostrava
- 21.10.–22.10.2014 - komise botaniků AMG, Brno
Tomaščáková:
- 14.11. 2014: povinnosti při správě a používání firemních vozidel
Dále bylo realizováno školení řidičů referentských vozidel (29.11. 2014)
a školení k obsluze štípače (11.7. 2014), školení BOZP (21.11.2014).

VII. Stavebně - technický stav objektů vč. poboček, které slouží pro potřeby organizace:
AREÁL ZÁMKU BRUNTÁL (pobočka A)
budova zámku
- základní charakteristika : vyhovující +velké úpravy
- stav stavby: opravena vnější fasáda, částečně zrestaurovány podlahy, nástěnné
malby a štuková výzdoba, opraveny inženýrské sítě, zrealizovaná oprava a
restaurování nádvoří včetně inž. sítí a dlažby na nádvoří; opravená vnější terasa a
dřevěný balkon u Hlavního sálu ;
poškozená štuková výzdoba interiérů, zatřené zlacení v interiérech, v některých
místnostech jsou poškozené a zatřené barokní nástěnné malby; narušená podlaha
podest hlavního schodiště, nevhodná úprava podlah ve 3.NP, i v některých
místnostech 2.NP (zámecká expozice), nevhodné výplně dveřních otvorů včetně
kování ve 3.NP a v mezipatře; degradované nátěry vnějších částí všech rámových
oken; poškozená – zvětralá kamenná a štuková výzdoba hlavního průčelí (nad
vstupem);
- technický stav: kvůli trhlinám ve zdivu byla prověřena statika, stavební stav
ucházející; elektroinstalace nevhodně rozvedené, permanentně se opravují, EZS a
EPS funkční
specifikace podstatných nedostatků: poškozená štuková výzdoba interiérů, zatřené
zlacení v interiérech, místy poškozené a zatřené barokní nástěnné malby; nevhodná
úprava podlah ve 3.NP, místy i ve 2.NP (zámecká expozice), nevhodné výplně
dveřních otvorů včetně kování ve 3.NP a v mezipatře; nefunkční okna v kapli;
degradované nátěry vnějších částí všech rámových oken; poškozená – zvětralá
kamenná a štuková výzdoba hlavního průčelí (nad vstupem)
- bezbariérový vstup do výstavních síní, vrátnice a prodejny v 1.NP;
budova tzv. „sally terreny“
- základní charakteristika : havarijní
- stav stavby: opravena dlažba na terasách, opravena část kamenného zábradlí
(kolem velké terasy), opravené hlavní schodiště; zrestaurované sochy lvů u
schodiště;
nejistá statika, značně poškozené klenby, podlahy, omítky, … chybí okna, dveře,
schodišťové stupně,
nutná celková rekonstrukce – Muzeum v Bruntále má vypracovanou studii
rekonstrukce i využití
- technický stav: chybí všechny inženýrské sítě
specifikace podstatných nedostatků: stav objektu ohrožuje návštěvníky, hyzdí
zámecký park, nejistá statika, značně poškozené klenby, podlahy, omítky, … chybí
okna, dveře, schodišťové stupně,
po opravách je možný bezbariérový provoz
drobná architektura v parku (hradby, bašty, oplocení, jezírko)
- základní charakteristika : vyhovující + drobné úpravy
- stav staveb: opravené, šindel obnovený
- technický stav: jedna bašta elektrifikována, jinak bez inž. sítí
specifikace podstatných nedostatků: nutná pravidelná údržba
- v parku kolem drobné architektury je bezbariérový provoz
návštěvníkům zpřístupněny)

(bašty nejsou

sochy v parku
základní charakteristika : v roce 2014 zrestaurováno 7 soch a 5 z nich na zimu
překryto havarijní 4 sochy v předním parku, nutné restaurovat – na hranici
životnosti
stav: pod povětrnostními vlivy zvětralý kámen soklů u samotných plastik, povolené
plomby, změněná barevnost kamene;
- technický stav: hrozí odpadnutí částí soch, stávají se nebezpečnými pro
návštěvníky parku
- specifikace podstatných nedostatků: zvětralý kámen, zažraná špína, povolené
plomby i části soch, změněná barevnost;
- v parku kolem plastik je bezbariérový provoz
zámecký park
- základní charakteristika : vyhovující
stav: udržovaný; provedeny dosadby listnatých stromů a keřů
odstranění
napadených a přestárlých stromů; dvě kamenné nádrže jsou poškozené;
technický stav: dobrý, ale trávníky zamechované
specifikace podstatných nedostatků: zamechované trávníky, nutná rehabilitace a
zrestaurování kamenných nádrží
Muzeum v Bruntále má schválený projekt úprav, údržby a dosadeb
- v parku je bezbariérový provoz
protigranátový kryt
- základní charakteristika : vyhovující
stav: udržovaný; chybí základní technické prvky a jsou narušené omítky, rezavé
dveře
technický stav: dobrý
specifikace podstatných nedostatků: nutná celková obnova
- vstup pouze po schodech
budova dílen a šaten
- základní charakteristika : vyhovující
stav: udržovaný;
technický stav: dobrý
- vstup po schodech do podkroví, do přízemí z rampy a bezbariérový
kotelna, garáže, sklad dřeva
- základní charakteristika : vyhovující
stav: udržovaný;
technický stav: dobrý
specifikace podstatných nedostatků: nutná celková obnova
- vstup bezbariérový (do kotelny po schodech)
garáže (2)
- základní charakteristika : vyhovující
stav: udržovaný;
technický stav: dobrý
specifikace podstatných nedostatků: poškozené omítky
- vstup bezbariérový

skleník
- základní charakteristika : havarijní
stav: neudržovaný; nefunkční vytápění a rozvod vody, statika špatná, rezavé a
neúplné zařízení, narušené omítky
technický stav: havarijní
specifikace podstatných nedostatků: nutná celková obnova, podle stanoviska znalců
nelze opravit
- vstup bezbariérový

AREÁL KOSÁRNY V KARLOVICÍCH (pobočka B)
obytná budova
- základní charakteristika : vyhovující
stav stavby: dobrý (opravená), udržovaná
technický stav: funkční vodovod, elektroinstalace, odpady i komíny
- specifikace podstatných nedostatků: problém se vzlínající vodou ve sklepních
prostorách v zimě (náhon patří obci)
- bezbariérový provoz je nemožný
stodola
- základní charakteristika : vyhovující
- stav staveb: dobrý, provedena celková rekonstrukce – rehabilitace objektu
- technický stav: funkční elektroinstalace, EZS
- specifikace podstatných nedostatků: - bezbariérový přístup pouze do přízemí
chlév
- základní charakteristika : vyhovující
stav staveb: dobrý, provedena celková rekonstrukce
technický stav: EZS
- specifikace podstatných nedostatků: není elektroinstalace
- bezbariérový přístup je možný
zahrada
- základní charakteristika : vyhovující + drobné úpravy
stav: udržovaná, provádí se ořez a kácení přerostlých stromů + nová výsadba dle
studie; areál je oplocený (chybí plot u náhonu)
technický stav: přes zahradu vede veřejná kanalizace, vodovod, EN, telefon i
nadzemní elektrické vedení
- specifikace podstatných nedostatků: nutné oplotit u náhonu, dosadit stromy a keře;
- bezbariérový přístup
HRAD SOVINEC (pobočka C)
- základní charakteristika : havarijní (část hradu – opevnění, příkop s podzemní
chodbou, lesnická škola, 6.nádvoří)
stav: v současnosti permanentně opravovaný, opravená místa jsou udržovaná (věž,
všechny střechy a plášť kolem věže, 1.,2., 3., 4., 5. nádvoří, remter, opevnění Velké
bašty a Kočičí hlava, Klippelova bašta, předsunutá hláska Lichtenštejnska, jižní
palác, purkrabství,); část hradu, zejména unikátní opevnění s bastiony, bývalá

-

-

lesnická škola a 6.nádvoří jsou v havarijním stavu se silně narušenou statikou
(z tohoto důvodu ani nejsou přístupny veřejnosti), stejně jako interiéry zbrojnice
a severního paláce; špatný je stav dlažby a kanalizace 5.nádvoří
technický stav:
inženýrské sítě - kanalizace od 5. nádvoří do čističky s barokní klenbou, vodovod a
nadzemní elektrické vedení, EZS v purkrabství, 6.bráně a v konírnách;
elektrifikovány všechny objekty; venkovní osvětlení na všech nádvořích; internet
z věže a telefony jsou zavedeny do purkrabství a pokladny v 1.bráně;
nádvoří kromě 5.a 6. částečně vydlážděné, zdivo opravované v 70. a 80. letech
20.století výrazně torkretované, omítky pouze na objektech 1., 2., 3., 4.brány a
konírnách, vnitřní v jižním paláci, 6.bráně a rytířském sálu v remtru; všechny
objekty jsou uzamykatelné, kované branky jsou i mezi opevněními;
specifikace podstatných nedostatků: zastavit rozrušování hradebních zdí, provést
zásahy na zajištění statiky a stability zděných konstrukcí, opravit a místy i dozdít
hradební zdi – opevnění kolem hradu a příkopu (hradby, bastiony,…) a také
6.nádvoří, zastřešit a staticky zajistit budovu bývalé lesnické školy, obnovit vnitřní
vybavení paláců a bran (patra, schodiště, okna, dveře, podlahy, omítky,
podhledy,…inženýrské sítě, EZS), odstranit důsledky nekompetentních zásahů do
podstaty památky v 70. a 90.letech 20. století.
bezbariérový přístup po nádvořích hradu a do přízemních prostor;
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- základní charakteristika : vyhovující
stav staveb: udržovaný, opravený podchod a okna
technický stav: funkční vodovod, elektroinstalace, odpady i komíny
- specifikace podstatných nedostatků: špatný stav sklepních prostor, poškozené a
zvětralé vnější omítky;
- bezbariérový provoz je nemožný
D) Výsledky kontrol
V roce 2014 nebyla proveden žádná kontrola nadřízeného orgánu ani orgánů státní správy.
Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2014 byla poslána zřizovateli s nulovými
údaji.

E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
ve znění pozdějších předpisů
Organizace za rok 2014 splnila povinnost uloženou zákonem č. 435/2004 Sb o
zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu
zaměstnanců a doložila tuto skutečnost Úřadu práce v Bruntále. Průměrný roční
přepočtený počet zaměstnanců za rok 2014 činil 31,28 osob z toho povinný podíl (4%) činí
1,25 osob. Organizace zaměstnává celkem 2,93 osob se zdravotním postižením a tím
splňuje zákonem předepsaný podíl více než dvojnásobně.

F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů:
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - údaje dle odst.1
písm. a) počet podaných žádostí o informace - žádné

b)
c)
d)
e)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - nejsou
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou

G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců p.o. se zprávou o činnosti
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále bude
zpřístupněna všem zaměstnancům na tzv. společných datech na serveru muzea, kde se s
tímto materiálem mohou podrobně seznámit.

V Bruntále dne 18. února 2015

Mgr. Hana Garncarzová
ředitelka
Muzea v Bruntále
příspěvkové organizace

