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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ KULTURY ZA ROK 2019
MUZEUM V BRUNTÁLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 7, 792 01 BRUNTÁL

Základní údaje o organizaci

Tabulka 1 Informace o příspěvkové organizaci

Název organizace

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Sídlo

Zámecké náměstí 1/ 7, 792 01 Bruntál

IČ

000 95 354

DIČ

---

Statutární zástupce

Ing. Jitka Koščáková

Kontakt

554 709 156, 554 717 947; muzeum@mubr.cz; www.mubr.cz

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava

Zdroj: interní data

Muzeum je zřízeno jako:
a)

regionální muzeum vlastivědného typu včetně činnosti regionálního muzea výtvarného
umění/galerie, vykonávající činnost podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních
předpisů a spravující muzejní sbírky (Sbírka Muzea v Bruntále, zapsaná v Centrální
evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním číslem MBR/00205-07/1550),

b)

správce nejvýznamnějších památkových objektů regionu:
-

zámku Bruntál s areálem (národní kulturní památky) a zámeckou expozicí –
instalovaný objekt částečně s původním mobiliářem,

-

hradu Sovinec (kulturní památka) – částečně instalovaný objekt s muzejními a
výstavními expozicemi,

-

kosárny v Karlovicích (národní kulturní památka) – instalovaný objekt
s expozicemi.

Poznámka: v textu zprávy bude Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace dále uváděno
jako Muzeum v Bruntále nebo muzeum
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1. Manažerské zhodnocení činnosti příspěvkové organizace za rok 2019
Muzeum v Bruntále v roce 2019 především řádně plnilo své základní funkce sbírkotvorné,
paměťové instituce i organizace spravující nejvýznamnější památkově chráněné objekty
daného regionu - okresu Bruntál.
Zásadní úkoly organizace směřovaly k plnění strategického materiálu muzea „Strategie a vize
organizace pro období 2019 – 2021“, ve které byly definovány pro dané období konkrétní cíle
i opatření. Lze konstatovat, že byla zahájena postupná transformace muzea na moderní
otevřenou instituci 21. století přívětivou pro návštěvníky i její zaměstnance. V prvé řadě se
jednalo o zajištění hospodárného a bezkonfliktního průběhu přípravy a realizace akcí
reprodukce zásadních pro rozvoj muzea, kterými jsou výstavba depozitářů muzea, revitalizace
zámeckého parku v Bruntále a revitalizace tzv. lesnické školy na hradě Sovinci. V případě
prvních dvou uvedených akcí zaměstnanci muzea poskytovali příslušným zástupcům krajského
úřadu veškeré požadované informace či podklady potřebné pro zdárný průběh přípravy obou
investičních projektů. U akce týkající se záchrany lesnické školy na hradě Sovinci byly zahájeny
stavební práce na stavbě s názvem “Hrad Sovinec - Rekonstrukce objektu Lesnická škola,
1. etapa“, v rámci které je řešeno statické zajištění stěn, provedení stropů a zastřešení budovy.
Významným počinem lze nazvat právě tuto stavební akci, a to z toho důvodu, že budova tzv.
lesnické školy je od konce 2. sv. války v neutěšeném stavu, neboť na konci války předmětná
část hradu vyhořela a do dnešní doby kromě částečného vyčištění a drobných úprav zůstala
v dezolátním stavu. Ruiniózní podoba stavby se negativně zapisuje do exponovaných
dálkových pohledů na hrad a také se stavba stala nebezpečnou pro návštěvníky památky.
Na hradě Sovinci byly ještě ukončeny stavební práce na obnově Vilémova bastionu, na jehož
opravu muzeum získalo od Ministerstva kultury dotaci ve výši 1,7 mil. Kč. Jednalo se o akci
vedenou pod názvem „Hrad Sovinec – statické zajištění a obnova vnitřního opevnění objektu
Vilémova bastionu“. Bastion je součástí vnitřní fortifikace hradu, na které se dále provedly
práce za více než 2,2 mil. Kč. V rámci akce reprodukce „Dobudování infrastruktury hradu
Sovince“ byly zahájeny v roce 2019 dvě akce, a to „Hrad Sovinec – Obnova Severního paláce
– I. etapa“ a „Hrad Sovinec – Zbrojnice“. Oba projekty napomohou k prezentaci doposud
nepřístupných a devastovaných prostor hradu. U zbrojnice se nabízí její využití, a to ukázat
návštěvníkům palné či chladné zbraně doby 30tileté války, kdy hrad byl obléhán Švédy a dané
reálie by mohly být do budoucna nenásilnou, atraktivní formou představeny veřejnosti
s možností využití moderních výstavnických technologií i prvků. Prostory Severního paláce
plánujeme využívat jako lapidárium pro dochované, avšak neúplné či poškozené především
kamenné prvky, které již nelze prezentovat na původních místech. 3. NP paláce zamýšlíme
upravit mimo jiné pro potřeby výstavní a současně pro pořádání pracovních setkání, seminářů
apod. Takové prostory na hradě chybí a pro pořádání odborných akcí i např. výukových
programů jsou velmi potřebné.
V průběhu celého roku probíhala další velmi významná akce reprodukce majetku kraje, a to
revitalizace objektu sala terreny, zajímavé zahradní architektury s úžasným potenciálem pro
využití, která dlouhá léta ležela ladem. Jmenovaná obnova objektu v zámeckém parku bude
dokončena v 1. polovině roku 2020 a umožní muzeu rozšířit nabídku kulturních, společenských
či vzdělávacích aktivit pro laickou i odbornou veřejnost. Uvedená akce byla podpořena ze
strukturálních fondů EU.
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Celkově lze hodnotit všechny akce reprodukce jako velmi zdařilé a především je nutné ocenit,
že jednoznačně napomáhají rozvíjet aktivity muzea a současně dokládají smysluplné a efektivní
vynakládání finančních prostředků Moravskoslezského kraje.
Vůči občanům Bruntálska je snahou naší organizace zatraktivnit muzeum a jeho program pro
širokou veřejnost tak, aby se stalo oblíbeným místem setkávání s přáteli i zdrojem poučení pro
všechny od nejmenších po seniory. Prvním krokem bylo rozšíření otevírací doby zámeckých
parků, a to již v roce 2018. V roce 2019 byl umožněn volný přístup na nádvoří. Dále by
k zpříjemnění pobytu v parku měl přispět sezónní provoz sala terreny, kde se počítá s možností
posezení u dobré kávy či drobného občerstvení. Snahou muzea je připravovat pro naše
návštěvníky nové aktivity, v roce 2019 se podařil zorganizovat pro děti Den dětí, Halloween,
které měly velmi pozitivní ohlas a do budoucna se budeme snažit je ještě obohatit a rozšířit.
Také ve spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem, z. s. se uskutečnily dva koncerty
klasické hudby a na nádvoří zámku dvakrát vystoupilo Těšínské divadlo Český Těšín,
příspěvková organizace kraje s muzikály Jedna noc na Karlštejně a Kubo. Obě představení
měla kouzelnou atmosféru a pro zúčastněné se jednalo o nezapomenutelný zážitek. Také
v uvedených kulturních pořadech budeme pokračovat a věříme, že pro bruntálské občany se
stane návštěva našeho muzea nezbytnou součástí společenského života.
K naplnění výše uvedené ambice přispěje i skutečnost, že v roce 2019 byla v prostorách
městského domu, který je ve správě muzea, vybudována klubovna pro práci s dětmi a seniory,
neboť právě na tyto skupiny cílí edukační aktivity muzejní pedagogiky. V dané oblasti naše
muzeum stále ještě vidí silný potenciál pro svůj rozvoj.
Na úseku odborných činností za nejúspěšnější počin je nutné vyzvednout práci na přípravě a
realizaci muzejní výstavy „Bruntál 89“ věnované 30. výročí Sametové revoluce. O vernisáž
výstavy byl nebývale velký zájem. A nebylo se co divit. Úvodní část výstavy zaváděla
návštěvníky do politických událostí dané doby nejen v Bruntále. Setkání s postavou milicionáře
či příslušníka veřejné bezpečnosti v kompletním vybavení jako na Národní třídě v Praze při
listopadovém zásahu nelze zažít běžně. Druhá časti byla věnována reáliím roku 1989. Bylo
možné navštívit dobově vybavenou kuchyni, dětský pokoj, školní třídu, obchod, fotokomoru a
mnoho jiných podob každodennosti tehdejšího života. Vystavené exponáty a vybavení byly jak
ze sbírek muzea, tak od občanů města Bruntálu, kteří reagovali na výzvu muzea a vystavované
exponáty autorům výstavy zapůjčili nebo věnovali do sbírek muzea. S ohledem na celkovou
zdařilost a ohlasy výstavy byla přihlášena do celostátní prestižní soutěže Gloria mussealis. Dále
je nutné zmínit, že se podařilo vydat na vysoké odborné i grafické úrovni katalog „Střelecké
terče ve sbírkách Muzea v Bruntále“, jehož autorem je Igor Hornišer a grafické zpracování řešil
Viktor Čapka, oba zaměstnanci muzea. Také tato publikace byla nominována do
celorepublikové soutěže Gloria mussealis za rok 2019.
Významným marketingovým úspěchem, který přilákal k návštěvě námi spravovaných objektů
řadu rodičů s dětmi, bylo získání certifikace Baby friendly, kdy zámek Bruntál obdržel zlatý a
hrad Sovinec a kosárna Karlovice stříbrný certifikát. Naším cílem bude do budoucnosti získání
zlatých certifikátů pro všechny tři objekty.
Ve spolupráci s Policií ČR se uskutečnilo v rámci celomuzejní porady na hradě Sovinci ostré
cvičení záchranných složek policie směřované k eliminaci teroristických útoků. V průběhu
porady byli zaměstnanci napadeni teroristy a specializované složky rýmařovských a
bruntálských policistů přes krajské záchranné středisko reagovali na danou situaci. Následně
byli všichni muzejnici poučeni, jak se v takové nestandardní situaci zachovat Jednalo se
4

z hlediska policejních složek o velmi úspěšnou akci a pro zaměstnance muzea lze tuto akci
označit za velmi poučnou.
Pro kvalitní práci zaměstnanců muzea byla zásadním faktorem celková renovace oblasti IT
v muzea. V prvé řadě byl zadán ICT audit u nezávislé IT společnosti, jeho cílem bylo odladit
místa a rizika v datové síti, v hardwarovém a softwarovém vybavení organizace a navrhnout
optimální řešení pro nápravu nevyhovujícího stavu. Na základě tohoto materiálu byla nově
řešena celá počítačová síť a také bylo systematicky řešeno celého IT zabezpečení chodu
muzea.
V neposlední řadě je nutné myslet i na zaměstnance muzea. Od roku 2019 byla zahájena
postupná renovace pracovního zázemí, které je dožilé, neboť jeho pořízení spadá do
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Koncem roku byla realizována oprava
zázemí pro uklízečky, v rámci které byla obnovena funkce jediné sprchy na zámku. Do této
doby bylo možné využití hygienického zařízení pouze v dílnách údržby mimo budovu zámku.
Z hlediska ekonomického je nutné vyzvednout skutečnost, že muzeum je velmi úspěšné při
získávání finančních prostředků z dotací. V roce 2019 se podařilo získat z dotačních programů
MK celkově částku ve výši 2.526.000,- Kč a dalších programů 790.000,- Kč. Také významným
faktorem dobrého hospodaření organizace je skutečnost, že muzeum je z 28 % soběstačné.
Závěrem lze hodnotit rok 2019 v Muzeu v Bruntále pozitivně, a to ve všech oblastech.

2. Výstavní plocha muzea a výstavní činnost muzea

výstavní plocha celkem v m
z toho bezbariérový přístup v m2
2

celkem
3 838,3
882,7

Bruntál
2124,3
417,9

Sovinec
1192,5
334,5

Karlovice
521,5
130,3

Bezbariérový vstup:
zámek Bruntál: velká výstavní síň, malá výstavní síň, zámecká kaple
hrad Sovinec:
purkrabství přízemí, konírny přízemí, tzv. Remter přízemí, jižní palác
přízemí, 4. brány přízemí
kosárna Karlovice: stodola přízemí, chlév
Stálé expozice
Zámek Bruntál
Zámecká expozice Bruntál
Řemeslo má zlaté dno
Příroda Bruntálska
Hrad Sovinec
Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hradě)
Střípky z historie hradu
Historie lesnického školství na hradě Sovinci
Pokoj správce hradu
Rytířský sál
Kancelář (6. brána)
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Hradní pokoj v budově VII. brány
Právo útrpné na hradě
Vinný sklep
Jídelní sklep (Spižírna)
Kosárna Karlovice
Člověk a les. Expozice lesnictví
Domácnost z první poloviny 20. století
Obydlí lesníka
Zemědělské stroje, nářadí a náčiní
Chlév pro hospodářská zvířata
Bylinková půda
Výstavy
Celkem 16 výstav, z toho 1 z roku 2018, 15 nových
Zámek Bruntál: 12 výstav, z toho 1 z roku 2018, 11 nových
do 20.1.
Novoročenky neboli péefka
10.1.- 6.4.
Ladislav Steininger. PF 2019. Kresba, grafika, malba, objekt
13.4.-12.5.
Velikonoční výstava
2.5.-31.8.
Od Alexandra k Čingischánovi. Válečná tažení v dějinách starého světa
16.5.-31.8.
Svatoslav Böhm. Záznamy. Jesenická krajina.
17.5.–1.9.
Pozdně gotické plastiky
9.9.–1.12.
Z naší přírody
12.9.-28.10
50 let CHKO Jeseníky
19.9.-10.11.
Pastevectví pod Pradědem
14.11.-23.3.2020 Bruntál 89. Výstava k 30. výročí Sametové revoluce
28.11.-5.1.2020 Symbolika vánočních rostlin
14.12.-5.1.2020 Vánoční ozdoba
Hrad Sovinec: 4 výstavy
6.4.–31.10.
19.4. –31.10.
8.6.-21.10.
25.7.–30.9.

Michal Ptáček – Plastiky
Beskydy 8x jinak
Střelecké terče ze Sbírky Muzea v Bruntále
Pavel Vrzala: Vnitřní světy

Akce
zámek Bruntál – 11 akcí
13.4.
Velikonoční jarmark
13.4.
Devatero řemesel, desátá láska – O. Kolovrat, P. Soos - recitál
17.5.
1.6.
9.6.
31.8.
31.8.
31.10.
17.11.
8.12.
14.12.

Muzejní noc
Den dětí
Jedna noc na Karlštejně. Těšínské divadlo Český Těšín, nádvoří
Zámecká noc. Zámek Bruntál. Perchty von Bladen
Kubo. Muzikál na lidovou notu. Těšínské divadlo Český Těšín, nádvoří
Halloween
Barokní extempore. Extempore Ensemble. Audienční sál
Velkolepá komorní hra. Bennewitzovo kvarteto. Audienční sál
Vánoční jarmark
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hrad Sovinec – 30 akcí
5.1.
Novoroční procházka hradem
6.4.–7.4.
První salva
19.4.–22.4.
Velikonoce na Sovinci
27.4.–28.4.
Slavnosti pánů ze Sovince
30.4.–1.5.
Čarodějnický rej
4.5.–5.5. a 8.5. Kmotra smrt
11.5.–12.5.
Pocta veteránům
18.5.–19.5.
Kolotoč prima pohádek
1.6.–2.6.
Do pohádky a zase zpátky
1.6.
Netradiční noční prohlídky hradu
8.6.–9.6.
Myslivecké letní slavnosti
22.6.–23.6.
Škrhola a lotři ze mlýna
29.6.–30.6.
Bubofest
5.7.–7.7.
Sovinecký šperk
3.7.–14.7.
Na příkaz císaře
19.7.
Noc na hradě
20.7.–21.7.
Hradní bestie
27.7.–28.7.
Za čest krále
3.8.–4.8.
Poslední vzdor
10.8.–11.8.
Přízrak z temné věže
17.8.–18.8.
Hodokvas rytíře Kobylky
24.8.–25.8.
Útěk z řádu
31.8–1.9.
Tajemný hrad Sovinec
31.8.
radní noc
7.9.–8.9.
Sovinecké šelmování
14.9.–15.9.
Kašpárek na skalním hradě
28.9.–29.9.
Hradní hodování
5.10.–6.10.
Balady zbojnické
26.10.–28.10.
Sokolnické lovy
26.12.– 30.12. Vánoční mincování
kosárna v Karlovicích – 4 akce
21.4.–22.4.
Velikonoční kosárna
29.5.
Hrátky s historií, program pro školy
27.7.
Fajne léto na Technotrase
26.12.–30.12.
Vánoční kosárna

Expozice Muzea v Bruntále, instalované ve všech památkových objektech ve správě muzea,
navštívili v roce 2019 celkem 35 233 návštěvníci.
Zámeckou expozici zámku Bruntál zhlédlo v průběhu roku 2019 celkem 14 026 návštěvníků.
Muzejní expozici „Řemeslo má zlaté dno“ navštívilo 397 osob, expozici „Příroda Bruntálska“
397 návštěvníků.
Expozice na hradě Sovinci viděl v rámci prohlídek hradu 18 731 návštěvník.
Expozice v kosárně v Karlovicích v roce 2019 navštívily 1 523 osoby
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3. Návštěvnost

Bruntál
Sovinec
Karlovice
Celkem

Plné

6-14

Student

Senior

7 750
24 512
501
32 763

2 329
5 732
223
8 284

803
3 015
34
3 852

3 881
6 161
393
10 435

Senior
pas
63
77
10
150

ZTP

Rodinné

189
426
8
623

1 884
13 867
377
16 128

Jednotlivé
1 305
0
7
1 312

Společné
plné
49
4
19
72

Návštěvnost expozic / výstav a akcí
Bruntál
Sovinec
Karlovice
celkem

celkem
20 654
59 144
2 345
82 143

expozice a výstavy
16 339
18 731
1 523
36 593

akce
4 315
40 413
822
45 550

Počet návštěvních dnů:
zámek Bruntál: 331 dnů
hrad Sovinec: 195 dnů
kosárna v Karlovicích: 195
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Společné
snížené
23
0
12
35

Cizí plné
14
0
0
14

Cizí
snížené
149
0
0
149

Zdarma

Celkem

2 215
5 350
761
8 326

20 654
59 144
2 345
82 143

Nejvýznamnější výstavou realizovanou Muzeem v Bruntále v roce 2019 byla s ohledem na
společenský význam tématu i vzhledem k prezentaci sbírkových předmětů Sbírky Muzea
v Bruntále výstava „Bruntál 89: výstava k 30. výročí Sametové revoluce“. Výstava byla
zahájena 14. 11. 2019 a potrvá do 23. 3. 2020. Výstava realizovaná v prostorách velké výstavní
síně zámku Bruntál je koncipována do dvou celků – první, úvodní část, připomíná politickou
realitu před listopadem 1989 i vlastní listopadové události. Druhá část nastiňuje běžný život
řadových občanů socialistického Československa výseky z každodenního života – např.
pohledem na podobu tehdejší kuchyně nebo dětského pokoje, na vybavení kanceláře nebo
fotokomory, přiblížením atmosféry školní třídy nebo nahlédnutím do vyšetřovny lékaře.
Informace doplňují vitríny s ukázkami dobové hračkářské či knižní produkce, s celky
sběratelství, technickým koutkem a mnoha texty, které vysvětlují dnes již neznámé pojmy
(Tuzex, rádio po drátě). Obě části jsou propojeny velkoplošnými dobovými fotografiemi
účastníka listopadových demonstrací v Bruntále a figuríny s ukázkami uniforem a krojů
(příslušník VB a LM, pionýrská vedoucí) nebo civilního ošacení. Multimediální prezentace
doplňuje výstavu o autentická svědectví pamětníků. Výstava již v době příprav oslovila
veřejnost a přispěla k obohacení sbírky Muzea v Bruntále o nové dokumentační a sbírkové
celky. Výstava byla zpřístupněna i v rámci vánočního jarmarku a do konce roku ji zhlédlo více
než 1 000 návštěvníků (266 běžných návštěvníků a větší část z 1 710 návštěvníků vánočního
jarmarku).
Návštěvnicky velmi dobře hodnocenou byla i výstava „Střelecké terče ze Sbírky Muzea
v Bruntále,“ instalovaná v přízemí jižního paláce hradu Sovince ve dnech 8. 6. 2019 21. 10. 2019. Výstava ze sbírek muzea představila atraktivní kolekci terčů střeleckých spolků
v Bruntále, Horním Benešově a Rýmařově doplněných o další předměty souvisejícími s činností
těchto spolků (zbraně – pušky terčovnice, střelecké řády aj.). K výstavě byl vydán
stejnojmenný katalog. Výstavu byla prezentována v rámci prohlídkového okruhu hradu
a zhlédli ji všichni návštěvníci hradu.
Sbírkové předměty muzea byly prezentovány i na dalších výstavách – zcela novým typem
zpřístupnění byly instalace nejatraktivnějších či unikátních sbírkových předmětů v kapli zámku
Bruntál – veřejnost tak byla seznámena s pozdně gotickými plastikami (17. 5. 2019 –1. 9.2019)
nebo sbírkou minerálů („Z naší přírody“, 9. 9. 2019 – 1. 12. 2019). Výstavy byly začleněny do
prohlídkového okruhu zámku Bruntál a zhlédli je všichni návštěvníci zámecké expozice.
Laickou i odbornou veřejností byly dobře přijaty i další výstavy s využitím sbírkových předmětů
muzea – vedle výstavy k 50. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (12. 9. 2019.–28. 10.
2019, 103 návštěvníci) to byla výstava „Pastevectví pod Pradědem“, připomínající
pozapomenutý fenomén v životě nejvyšších hor Moravy a českého Slezska. Výstavu, která
probíhala v termínu 19. 9. 2019–10. 11. 2019, navštívil 101 návštěvník.
Atraktivní byla i výstava „Od Alexandra k Čingischánovi. Válečná tažení v dějinách starého
světa“ ze sbírek soukromého Muzea Jantarové cesty a Hedvábné stezky. Návštěvníci byli
seznámeni s reáliemi Orientu v průběhu dlouhého časového období, s předměty kultovními
i denní potřeby, se šperky, zbraněmi, způsobem života i historickými událostmi starověkých
říší v Persii, Mongolsku či Číně. Výstavu ve velké výstavní síni bruntálského zámku zhlédlo ve
dnech 2. 5. 2019–31. 8. 2019 celkem 296 návštěvníků.
Období adventu a nadcházejícího vánočního období vhodně doplnila výstava s atraktivním
tématem „Symbolika vánočních rostlin“ (28. 11. 2019–5. 1. 2020). Na zámku v Bruntále ji
vidělo 99 návštěvníků.

9

Muzeum na svých výstavách prezentovalo i významné umělce současného výtvarného umění.
V bruntálském zámku byla instalována díla regionálně známého výtvarníka Ladislava
Steiningera („Ladislav Steininger. PF 2019. Kresba, grafika, malba, objekt,“ 10. 1. 2019–
6. 4. 2019 209 návštěvníků) a jednoho z předních umělců české výtvarné scény Svatoslava
Böhma, („Svatoslav Böhm. Záznamy. Jesenická krajina,“ 16. 5. 2019–31. 8. 2019,
110 návštěvníků).
Velký obdiv sklidily i plastiky uměleckého kováře Michala Ptáčka („Michal Ptáček – Plastiky,“
6. 4. 2019–31. 10. 2019), instalované v patře jižního paláce na hradě Sovinci.
K nejoceňovanějším dílům, vyrobených převážně ze železa, patřily Kristus, Stín, Venuše, Kůň
nebo Hvězdná brána. Výstavu zhlédli všichni návštěvníci hradu Sovince.
Pozitivně byla přijata i ve věži sovineckého hradu instalovaná výstava „Beskydy 8x jinak“
(19. 4. 2019–31. 10. 2019). Atraktivní fotografie řady autorů přiblížily návštěvníkům hradu
z Jeseníků, rovin Hané i dalších míst naší vlasti krásy beskydských hor.

K již tradičním bohatě navštěvovaným akcím Muzea v Bruntále pořádaným v areálu zámku
Bruntál patří velikonoční a vánoční jarmark (13. 4. 2019, 1 114 návštěvníků; 4. 12. 2019,
1 710 návštěvníků).
K novým akcím v areálu zámku Bruntál specificky zaměřeným na dětské návštěvníky patřil
„Den dětí,“ a především „Halloween.“
V rámci „Dne dětí“ probíhaly 1. 6. 2019 v zámeckém parku soutěže o ceny, představily se
zájmové kroužky SVČ, děti si vyzkoušely karaoke apod. Hostem dne byla organizace Help-in
a jejich ambasadorka Míša Ochotská. Dne dětí se zúčastnilo 368 návštěvníků.
Netradiční akcí pro děti i dospělé byl „Halloween,“ doplněný o zábavný program a hry. Zámek
Bruntál byl osvětlen svíčkami a vyzdoben s nádechem tajemna. Akce se 31. 10. 2019 zúčastnilo
557 osob.
K obohacení kulturní nabídky pro obyvatele i návštěvníky Bruntálu přispěla divadelní
představení sesterské kulturní organizace Moravskoslezského kraje Těšínského divadla Český
Těšín, realizovaná pod širým nebem v atraktivním prostředí nádvoří bruntálského zámku.
Dne 9. 6. 2019 umělci těšínského divadla potěšili diváky klasickým muzikálem „Jedna noc na
Karlštejně“ (147 diváků).
Tzv. Zámecká noc na zámku Bruntál byla v podvečer 31. 8. 2019 završena představením
muzikálu na lidovou notu „Kubo“ (76 diváků).
Sály zámecké expozice zámku Bruntál byly i v roce 2019 ozvučeny tóny hudebních děl
významných autorů. V Audienčním sále zámku v rámci koncertů „Hudební výlety, Muzika bez
hranic,“ pořádaných Svatováclavským hudebním festivalem, z.s. zazněla ve výroční den tzv.
Sametové revoluce 17. 11. 2019 v koncertním vystoupení „Barokní extempore“ polského
uměleckého souboru Extempore Ensemble díla Telemannova, Rameauova a Maraisova.
Bennewitzovo kvarteto interpretovalo na koncertu „Velkolepá komorní hra“ dne 8. 12. 2019
mistrovská díla Beethovenova a Schubertova.

K nejúspěšnějším akcím konaným v roce 2019 na hradě Sovinci bezesporu patří „Velikonoce
na Sovinci“ (19. 4. 2019–22. 4. 2019, 5 189 návštěvníků), které byly nejnavštěvovanější akcí.
Oceňován byl bohatý doprovodný program, během kterého vystoupily tanečnice, sokolník,
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šermíři, atd. Největší úspěch sklidila šermířská skupina Adorea, která se v dnešní době řadí
mezi jednu z nejlepších šermířských skupin působících v ČR.
Již tradiční hradní akce „Sovinecký šperk“ (5. 7. 2019–7. 7. 2019, návštěvnost: 2 331 osob) se
setkává se stále větší oblíbeností mezi návštěvníky. Obliba vyplývá v rozmanitosti šperků, které
si zde návštěvníci mohou zakoupit, i v možnosti vyzkoušet si některé z techniky výroby šperků.
Akce byla doplněna o doprovodný program, jenž byl návštěvníky oceňován pro svou kvalitu.
Tradiční akce „Hodokvas rytíře Kobylky“ (17. 8. 2019–18. 8. 2019, návštěvnost 3 640 osob),
kladně hodnocena pro doprovodný program skládající se z divadelních, šermířských,
žonglérských a sokolnických vystoupení, je pro návštěvníky navíc lákavá také pro svůj
historicko–řemeslný jarmark.
Závěrečná akce sezony „Sokolnické dny“ (26. 10. 2019–28. 10. 2019, 3 607 návštěvníků) byla
i díky nezvykle pěknému počasí návštěvnicky velmi pozitivně hodnocená. Akce získala příznivé
hodnocení jak za doprovodný program, skládající se z vystoupení šermířů, žonglérů či
divadelníků, tak i za ukázky dravců.
Akce „Vánoční mincování“ (26. 12. 2019– 30. 12. 2019, návštěvnost 1 085 osob), spojující
netradiční prohlídky hradu se vstupy Divadla bez kliky, alchymistickou dílnou nebo ukázkami
vývoje chladných a palných zbraní se stává stále oblíbenější hradní akcí. K velmi kladné odezvě
přispěla i vánoční výzdoba hradu a seznámení návštěvníků s vánočními a novoročními zvyky.
V areálu kosárny v Karlovicích proběhla 27. 7. 2019 již tradiční akce „Fajne léto na
Technotrase“ s bohatým doprovodným programem v podobě her a soutěží pro všechny věkové
kategorie od nejmenších dětí pro seniory. Zdařilé akce se v Karlovicích zúčastnily 634 osoby.

4. Práce s cílovými skupinami
a) práce s dětmi








vybudování nového návštěvnického okruhu pro děti do 9 let (baby friendly) na hradě
Sovinci (Prohlídka pro práčata). Okruh je cíleně zaměřen na děti a jejich interakci
s průvodcem. Novinka se setkala s velice kladným ohlasem jak ze strany dětských
návštěvníků, tak jejich rodičů.
příprava realizace 3 příměstských táborů pro 48 dětí:
– příměstský tábor „Po stopách tajemna“, 8. 7.–12. 7. 2019, 16 dětí
– příměstský tábor „Po stopách tajemna“, 19. 8.– 23. 8. 2019, 16 dětí
– příměstský tábor „Po stopách tajemna“, 26. 8.–30. 8. 2019, 16 dětí
Příměstský tábor se zaměřil na tajemství a záhady. Součástí byl program a přespání na
hradě Sovinci a návštěva Pradědovy galerie v Jiříkově.
edukační programy pro školy – 7 programů pro 151 dětí
– Zámecké interiéry, ZŠ Rudná, 38 dětí
– Příroda Bruntálska, ZŠ Rudná, 27 dětí
– Děti provádějí zámkem, 4 akce, ZŠ Rudná, 25 dětí
– Hrátky s historií, program pro školy v kosárně v Karlovicíc, 61 dětí
realizace 9 komentovaných prohlídek v expozicích a na výstavách pro 183 děti
11





přednášky
– příprava a realizace přednášky Vynálezy - oheň a kolo pro 45 osob (děti s narušenou
komunikační schopností)
– příprava a realizace přednášky Komenského mapa a kolo pro 45 osob (děti s narušenou
komunikační schopností)
akce pro rodiče s dětmi
– Den dětí na zámku v Bruntále (1.6.2019)
– Kolotoč prima pohádek na Sovinci (18.5–19.5.2019
– Halloween na zámku v Bruntále (21.10.2019)

b) práce se seniory


příprava a realizace 8 programů, z toho 7 s přednáškami či komentovanými
prohlídkami v rámci „Muzea pro seniory“, kterých se zúčastnilo 96 osob:
11. 2. 2019 – Těžba železných rud na Bruntálsku
8. 4. 2019 – Farní kostel
2. 5. 2018 – vernisáž výstavy Od Alexandra k Čingischánovi
10. 6. 2019 – Pozdně gotické plastiky
16. 9. 2019 – Hrad Sovinec
14. 10. 2019 – 50. let CHKO Jeseníky Bruntálu
4. 11. 2019 – Pastevectví
9. 12. 2019 – Tajemství vánočních rostlin

c) práce s lidmi s handicapem
– příprava a realizace přednášky 50 let CHKOJ pro 12 osob (Kroužek sluchově postižených)
– příprava a realizace přednášky Vynálezy - oheň a kolo pro 45 osob (děti s narušenou
komunikační schopností)
– příprava a realizace přednášky Komenského mapa a kolo pro 45 osob (děti s narušenou
komunikační schopností)
– příprava a realizace 1 komentované prohlídky výstavy Od Alexandra k Čingischánovi.
Válečná tažení v dějinách starého světa pro 8 osob (Sagapo Bruntál)
– příprava a realizace 1 komentované prohlídky výstavy Pastevectví pod Pradědem pro
12 osob (Sagapo Bruntál)
5. Výsledky odborné činnosti
a) Odborná práce se sbírkami, zpracování sbírek:
– nové přírůstky - akvizice: posouzení muzeality a přínosu pro zhodnocení sbírky u 357
kusů předmětů
– zpracování odpovídajících odborných popisů 357 kusů předmětů, které byly zapsány
do evidence 1. stupně pod 275 přírůstkovými čísly
– evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická – zpracování odborných popisů
celkem 193 sbírkových předmětů
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zpracovávání soupisu / katalogu zámecké knihovny Bruntál, fondu Sovinec.
Zpracováno 818 svazků knihovny (273 signatury)
– další odborná práce se sbírkami
– zpřesňování popisů, odborných určení a doplňování dalších údajů o sbírkových
předmětech v evidenčních záznamech (přírůstkové knihy, katalogizační karty, záznamy
v SES Museion), zejména v průběhu inventarizace, (viz zápis z inventarizace a nápravná
opatření);
– oceňování půjčovaných sb. předmětů;
– odborné určování pro výstavy a publikace (výstavy „Pozdně gotické plastiky“, „Bruntál
89“, výstava a publikace „Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále“)
–

b) Výzkumné a odborné úkoly, v rámci kterých je pracováno se sbírkami muzea
– Po stopách Poláků. Excerpce hmotných pramenů polské provenience ve sbírkách muzeí.
Polonica v numismatických sbírkách Muzea v Bruntále – soupis a jednotlivá hesla do
souborného katalogu. Nositelem projektu je Ostravská univerzita.
– Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí. Výběr exponátů
k restaurování a prezentaci malířských (11) a sochařských (6) prací ze sbírky Muzea
v Bruntále pro mezinárodní projekt. Realizace v letech 2020–2021, výstupem výstavy a
katalog. Nositelem je Muzeum Ziemi Prudnickej v Prudniku.

– Výročí tzv. Sametové revoluce 1989. Příprava a realizace výstavy „Bruntál 89.“ výstava
k 30. výročí Sametové revoluce (14.11. 2019-23.3.2020). Institucionální úkol.

c) Další výzkumné a odborné úkoly
– Destrukční vývoj vesnických sídel Moravy a Slezska. Pracovní přípravný workshop,
prezentace zaniklých sídel na Bruntálsku. Nositelem projektu je Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR.
– Důlní díla a technické zázemí v andělskohorském rudném revíru - mapování
pozůstatků technických objektů v terénu. Popis ústí vodního kanálu z roku 1557 –
identifikace v terénu (k. ú. Karlova Studánka). Institucionální úkol.
– Architektura podhůří Jeseníků. Terénní výzkum, Staré Město u Bruntálu, Světlá,
Andělská Hora, Suchá Rudná, Vidly, Bělá, Domašov, Adolfovice, Karlova Studánka, Malá
Morávka, Rýmařov. Institucionální úkol.
– Rozšíření invazních rostlin na Bruntálsku v přihlédnutím k širšímu regionu
českého Slezska a severní Moravy. Zahájení výzkumu – základní prameny a literatury,
excerpta. Institucionální úkol.
d) Příprava publikací. zpracování odborných textů samostatných monografií či jinde
publikovaných studií;
 publikace:
– I. Hornišer: Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále.
– Sborník bruntálského muzea 2018/2019
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vydané a publikované texty:
– V. Čapka: Rostislav Tichý – vzpomínka na bruntálského novináře a fotografa
(15. 8. 1920–25. 2. 2008). Sborník bruntálského muzea 2018/2019, s. 46–57.
– I. Hornišer: Počátky ChKO Jeseníky. Jeseníky Rychlebské hory 3/2019, s. 20-23.
– M. Kahoun: Konzervace zlomku hunského kotle z Milotic nad Opavou. Fórum pro
konzervátory-restaurátory, 2019, č. 2, s. 126–133.
– T. Niesner: Průvodce městem. Osobnosti Bruntálu do roku 1621. Náš domov
13.11.2019, s.7–8, Náš domov 27.11.2019, s.7–8.
– P. Vojtal: Tempus edax rerum. K zániku historického areálu Červeného Dvora
u Krnova. Sborník bruntálského muzea 2018/2019, s. 77–82.
zpracovávány texty studií, které budou publikovány v roce 2020:
– M. Balarinová: Oboustranně malovaný prapor z Horního Města.
– K. Málková: Pozdně gotické plastiky ze sbírky Muzea v Bruntále a jejich původ.
– J. Zámečník: Svržení sochy Josefa II. v Bruntále.

e) Příprava a úpravy stálých expozic


stálé expozice muzea - provozování celkem 19 expozic

– posouzení odborné úrovně instalace zámecké expozice a expozic na Sovinci, úpravy
instalací, doplnění a úpravy průvodcovských textů
– zahájení příprav modernizace muzejní expozice Příroda Bruntálska (rozšířená realita,
vlastní reralizace 2020)
– zahájeni příprav modernizace části lesnické expozice v Karlovicích (rozšířená realita,
vlastní realizace 2020)
 návštěvnické okruhy na hradě Sovinci
– provozování 3 návštěvnických okruhů na hradě Sovinci
– jako 3. okruh vybudován nový okruh „Prohlídka pro práčata“ pro rodiny s dětmi (baby
friendly)


příprava nových expozic – expozice k historii objektu sala terreny a lapidárium.
Archivní prameny, exponáty ve sbírkách muzea, faktografické informace.

f) Příprava a realizace výstav


přípravy výstav v roce 2019 nově připraveno a realizováno celkem 15 výstav

– obsahově-scenaristická, organizační a instalační příprava výstav včetně odborných
textů, exponátů a výstavních prostředků u 7 výstav

g) Příprava a realizace edukačních programů, přednášek, kulturních akcí,
zpracování informací pro badatele a dalších


příprava a realizace 7 edukačních programů k expozicím pro 151 dítě



příprava a realizace 21 komentovaných prohlídek v expozicích a na



příprava a realizace 27 přednášek pro 814 posluchače, z toho 5 přednášek

výstavách pro 309 osob, z toho 9 pro děti (183 osoby), 3 pro seniory (29 osob),
2 pro handicapované (20 osob) a 7 pro ostatní veřejnost (77 posluchačů)

pro děti (110 posluchačů), 3 přednášky pro seniory (v rámci Muzea pro seniory, 83
posluchači), 3 přednášky pro handicapované (102 posluchači) a 16 přednášek pro
ostatní veřejnost (519 posluchačů)
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příprava a realizace 8 programů Muzea pro seniory (96 účastníků)



příprava a realizace 3 příměstských táborů (48 účastníků)



zodpovězení 97 badatelských dotazů, z toho 24 dotazů týkajících se sbírek



příprava kulturních akcí – obsahová, programová, organizační

Muzea v Bruntál, 73 dotazy faktografické, týkající se oborů v muzeu zastoupených
(historie regionu, osobnosti, umění, lidová kultura, příroda atd.)

h) Ostatní


vystoupení na konferencích a seminářích – příprava a realizace:

–

Destrukční vývoj vesnických sídel Moravy a Slezska, 6.6.2019, Slezské Rudoltice,
I. Hornišer, Zaniklá sídla na Bruntálsku.

–

Konference konzervátorů a restaurátorů, 10.9.–12.9.2019, Rožnov pod Radhoštěm,
M. Kahoun, Konzervace zlomku hunského kotle z Milotic nad Opavou.

–

Jeseníky v měnící se Evropě. Konference k 50. výročí ChKO Jeseníky, 12.11–
14.11.2019, Karlova Studánka., I. Hornišer, Historie Správy ChKO Jeseníky.



zpracování 2 posudků na odborné texty do recenzovaných periodik



péče o zámecký park v Bruntále a zahradu v Karlovicích



práce v pracovní skupině KÚ MSK Mistr tradiční rukodělné výroby



práce v pracovní skupině KÚ MSK pro Jednotný sbírkový a evidenční systém



práce v pracovní skupině KÚ MSK Mistr tradiční rukodělné výroby



práce ve sbírkotvorné komisi Vlastivědného muzea v Šumperku



práce v Moravskoslezské krajské sekci AMG



práce v pracovní skupině Regenerace MPZ Bílovec

6. Propagační činnost organizace včetně odborné publikační činnosti

V průběhu celého roku 2019 byl postupně implementován nový vizuální styl muzea, který byl
vytvořen na konci předcházejícího roku. Jednalo se zejména o jeho implementaci v rámci
interních materiálů (vizitky, hlavičkový papír, obálky apod.), reklamních a propagačních
materiálů (plakáty, letáky, inzertní bannery, tiskové zprávy, roll-upy apod.) a dalších
dokumentů (průvodcovské texty apod.). Graficky byly taktéž upraveny webové stránky muzea.
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V roce 2020 bude tato průběžná implementace nového vizuálního stylu nadále probíhat
obnovováním dalších dokumentů, značení atd.
V roce 2019 byla realizovaná ucelená marketingová komunikace, která sestávala z kampaní
v rádiu, v tištěných médiích a online komunikaci.
V roce 2019 probíhala marketingová spolupráce, která byla založena na finančním nebo
barterovém plnění, s řadou médií:




rádia: Impuls (hlavní mediální partner eventů na Sovinci), Čas, Rubi, Haná, Český
rozhlas, Radiožurnál;
noviny: Mafra, a.s. (Moravskoslezský Deník, 5+2), Borgis, a.s. (Právo), Náš venkov,
Rýmařovský horizont;
TV: TV Polar, Česká televize Ostrava.

Další marketingové nástroje využívané v roce 2019:











výlep plakátů (prostřednictvím společností Rengl a SVČ Rýmařov);
facebook: Muzeum v Bruntále spravovalo v roce 2019 celkem dva facebookové profily:
Muzeum v Bruntále, Hrad Sovinec (v minulosti byly používané další dva profily Zámek
Bruntál a Kosárna Karlovice, které však byly na doporučení on-line marketérů
deaktivovány a převedeny pod jednotný profil muzea). Nejúspěšnějším profilem co do
počtu fanoušků a organického dosahu příspěvků byl profil Hradu Sovince; navíc na
facebooku probíhala úzká spolupráce s profilem Kultura a památky Moravskoslezského
kraje;
spolupráce s turistickými informačnímu centry v MSK;
kulturní měsíčník města Bruntál;
webové
portály:
www.hradsovinec.cz;
www.mubr.cz;
www.kudyznudy.cz;
www.severnimorava.travel;
spolupráce s destinačním managementem turistické oblasti Jeseníky – Euroregion
Praděd a s krajskou destinační společností Moravian Silesian Tourism s.r.o.;
zapojení se do projektů: Senior Pas, Rodinný pas, Špalíček výletů pro každý den jeden
– Hrady a zámky;
famtripy a presstripy
účast na veletrzích: Dovolená a region + Knižní veletrh Ostrava (březen 2019), Tourism
Expo Olomouc (duben 2019)

Významným marketingovým úspěchem, který přilákal k návštěvě námi spravovaných objektů
řadu rodičů s dětmi, bylo podstoupení certifikace Baby friendly, kdy zámek Bruntál obdržel
zlatý a hrad Sovinec a kosárna Karlovice stříbrný certifikát. Naším cílem bude do budoucnosti
získání zlatých certifikátů pro všechny tři objekty.

a) ediční činnost
– I. Hornišer: Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále. Bruntál 2019, 300 kusů.
– Sborník bruntálského muzea 2018/2019. Bruntál 2019, 300 kusů.
– Hrad Sovinec. Informační leták
– Hrad Sovinec. Program 2019. Informační leták
– Kosárna Karlovice. Informační leták– Zámek Bruntál. Informační leták

– PF 2020
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– 13 pozvánek výstav a akcí
– 45 plakátů výstav a akcí
b) publikační činnost
– V. Čapka: Rostislav Tichý – vzpomínka na bruntálského novináře a fotografa
(15. 8. 1920–25. 2. 2008). Sborník bruntálského muzea 2018/2019, s. 46–57.
– I. Hornišer: Počátky ChKO Jeseníky. Jeseníky Rychlebské hory 3/2019, s. 20-23.
– M. Kahoun: Konzervace zlomku hunského kotle z Milotic nad Opavou. Fórum pro
konzervátory-restaurátory, 2019, č. 2, s. 126–133.
– T. Niesner: Průvodce městem. Osobnosti Bruntálu do roku 1621. Náš domov 13.11.2019,
s.7–8, Náš domov 27.11.2019, s.7–8.
– P.Vojtal: Tempus edax rerum. K zániku historického areálu Červeného Dvora u
Krnova.
Sborník bruntálského muzea 2018/2019, s. 77–82.
– J. Koščáková: Odpovědi na dotazy k tématu aktuální rekonstrukce bruntálského zámku.
Náš domov 26.6.2019, str. 10.
– J. Koščáková: Zámek se vrací do doby Sametu. Náš domov 11.12.2019, str. 8.


propagace: – v tisku 65 textů o muzeu

– propagace na vlastních i cizích www. stánkách a na facebooku
– propagační letáky muzea – viz ediční činnost

c) televizní a rozhlasové relace – celkem 54 (20 pro TV, 34 pro rozhlas)
d) tiskové zprávy
e) společenská odpovědnost organizace
Tradiční aktivitou Muzea v Bruntále na poli společenské odpovědnosti je poskytování volného
prostoru pro prezentaci a prodej svých výrobků neziskovým organizacím (zaměřeným na práci
s handicapovanými lidmi) v rámci velikonočního a vánočního jarmarku.
Další aktivitou společenské odpovědnosti muzea bylo i zapojení se do soutěžní akce Den první
pomoci 2019, která byla 16. 5. 2019 uspořádána Katedrou intenzivní medicíny a forenzních
oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Muzeum bezplatně poskytlo prostory
pro slavnostní zahájení akce a následně zázemí pro jedno ze stanovišť záchranářských týmů.
V červnu byl taktéž na zámku organizován Den dětí, v jehož rámci byla umožněna bezplatná
prezentace a zapojení organizace HELP-IN, o.p.s.

7. Ochrana sbírek, péče o sbírky
a) Muzejní sbírka
Počet sbírkových předmětů v CES MK ČR: 25 014
– oborová část sbírky jiná-společenskovědní: 23 598
– oborová část sbírky jiná-přírodovědní: 1 416
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Hlášení změn do CES MK ČR vedena formou „CES on-line“
Počet sbírkových předmětů zapsaných v 1. stupni evidence (chronologické):
18 911 přírůstkových čísel
48 651 kusů sbírkových předmětů
– evidence muzejních sbírek 1. stupně – chronologická
– pod 275 přírůstkovými čísly zapsáno 357 kusů sbírkových předmětů, které v roce 2019
Muzeum v Bruntále získalo do své sbírky
Akvizice dle oborových části sbírky:
jiná-společenskovědní: 275 přírůstkových čísel, 357 kusů sbírkových předmětů
jiná-přírodovědní: 0
Akvizice podle způsobu nabytí:
nákup: 166 předmětů, zapsané pod 164 přírůstkovými čísly, pořizovací hodnota:
117 350, kč
vlastní činnost: 191 předmět zapsaný pod po 111 přírůstkovými čísly
– evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická – nově zpracovány celkem 193
karty druhostupňové evidence
– zpracování soupisu / katalogu zámecké knihovny Bruntál, fondu Sovinec.
Zpracováno 818 svazků knihovny (273 signatury)
– odborná práce se sbírkami
– zpřesňování popisů, odborných určení a doplňování dalších údajů o sbírkových
předmětech v evidenčních záznamech (přírůstkové knihy, katalogizační karty, záznamy
v SES Museion);
– odborné určování pro druhostupňovou evidenci;
– oceňování půjčovaných sb. předmětů;
– odborné určování pro výstavy a publikace (výstavy „Pozdně gotické plastiky“, „Bruntál
89“, výstava a publikace „Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále“
– inventarizace sbírkového fondu: v roce 2019 (21.1.–13.12.) bylo zinventarizováno 1 751 př.
č. sbírkových předmětů fondu historie – skupina kartografie, polygrafie a textil, fondů
umělecká historie, etnografie a entomologie. Byly provedeny záznamy o realizované
inventarizaci do přírůstkových knih a na katalogizační karty.
Po inventarizaci nařídila ředitelka organizace nápravná opatření s termínem plnění do
30. 4. 2020.
Nápravná opatření nařízená ředitelkou po inventarizaci z roku 2018 byla provedena
a zkontrolována 18. 4. 2019.
b) Památkové fondy
– Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů: ve fondu spravováno 1 766 ev. jednotek
předmětů
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c) Elektronická evidence sbírek, digitalizace, pohyb sbírek, depozitární režimy,
péče o sbírky

– elektronická evidence sbírek

V průběhu roku 2019 pokračovala vkládání dat do sbírkového evidenčního systému Museion
firmy MUSOFT (sbírková evidence vedena v programu od 4. 10. 2016); množství předmětů
evidovaných ve SES bylo limitováno poruchou serveru, na kterém je program nainstalován,
v období duben až září 2019
– v evidenci 1. stupně – do SES Museion zavedeny všechny nové přírůstky (275
přírůstkových čísel); v SES všechny evidenční záznamy chronologické evidence, to je 18
911 přirůstkových čísel
– v evidenci 2. stupně bylo zpracováno 489 karet sbírkových předmětů, z toho 193 karet
v systematické evidence nově zpracovaných předmětů a 296 karet předmětů
zpracovaných v minulosti v papírové podobě.
Ve sbírkovém evidenčním systému Museion je celkem 15 852 inventární čísla (karty)
systematické evidence
– evidence konzervátorských zásahů v programu Museion – všechny nové zásahy byly
evidovány v programu Museion, k zásahům připojována fotodokumentace; do programu
byly přepisovány / digitalizovány karty konzervátorských zásahů z předchozích let (1970–
1974, 1976,1980, 1988, 1991, 2013, 2015, 2016).
Ve sbírkovém evidenčním systému je 1 874 záznamů o konzervátorských zásazích, ke
kterým jsou připojeny 2 043 obrazové přílohy

– digitalizace sbírek – do SES Museion bylo v průběhu roku 2019 přidáno celkem 7 718

digitálních snímků sbírkových předmětů.
V SES Museion je celkem 31 538 digitálních snímků, z toho 20 408 u sbírkových
předmětů v 1. stupni evidence, 9 087 u sbírkových předmětů ve 2. stupni evidence a
2 043 u konzervátorských zásahů.
Digitální snímky jsou připojeny u sbírkových předmětů evidovaných v 1. stupni evidence
pod 8 216 přírůstkovým čísly, ve 2. stupni evidence pod 5 469 inventárními čísly.

– pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky:

V roce 2019 mělo Muzeum v Bruntále vypůjčeno od jiných subjektů celkem 331 předmět
kulturní povahy (19 smluv) jako exponáty do svých expozic a na realizované výstavy
V roce 2019 Muzeum v Bruntále zapůjčilo jiným subjektům 527 sbírkových předmětů (31
smlouva)
– související výkony – výběr předmětů, jejich nafocení, ošetření konzervátorem, veškeré
evidenční záznamy včetně záznamů v Museionu, smlouvy atd.

– kontrola sbírkových předmětů – instalovaných ve stálých muzejních i památkových expozicích

a na výstavách vlastních i zapůjčených jiným subjektům – pravidelné kontroly stavu
sbírkových předmětů na počátku a konci sezóny (únor, březen; listopad, prosinec)

– konzervování sbírek – vlastním konzervátorským pracovištěm zkonzervováno celkem
164 předmětů kulturní povahy

– restaurování a konzervace sbírek externí – celkem restaurováno 70 předmětů, z toho
64 sbírkových předmětů muzejního fondu, 6 předmětů památkového fondu

– ochrana sbírek před nepříznivými vlivy prostředí a depozitární režimy
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– konzervace předmětů po ošetření gama zářením ve Středočeském muzeu v Roztokách u
Prahy a dusíkem v Národním muzeu v přírodě ve Frenštátě pod Radhoštěm
– čištění, sušení a dezinfekce vytipovaných sbírkových předmětů
– balení předmětů k uložení do depozitáře nebo k transportu
– rozmístění monitorovacích lapačů hmyzu v depozitářích a expozici
– kontroly stavu sbírek v expozicích, na výstavách a depozitářích za účasti konzervátora,
předávání vytipovaných ohrožených předmětů konzervátorům k ošetření
– označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání,
– vydávání sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, aktualizace
lokačních seznamů, úklidy depozitářů, kontroly depozitářů apod.
d) Muzejní knihovna
– celkem 12 906 knihovních jednotek
– přírůstky – 67 knihovních jednotek
– výpůjčky – 398
– počet čtenářů – 55
– katalogizace fondu v KP SQL– 203 svazky
Počet návštěvníků – 635
8. Rozbor hospodaření příspěvkové organice
a) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření (k Tabulce č. 1, přílohy č. 2)
Závazné ukazatele na rok 2019, které byly zřizovatelem stanoveny, byly dodrženy. Organizace
hospodařila s celkovým objemem 38,96 mil. Kč, co se týká nákladové položky. Výnosová
položka byla tvořena jednak neinvestičním příspěvkem od zřizovatele a také vlastními výnosy
neboli vlastními zdroji. Celkový neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl rozlišen na příspěvek
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který obsahoval příspěvek na provoz a neinvestiční
účelové příspěvky na jednotlivé tituly akcí v celkové výši 35.641,94 tis. Kč včetně účelového
příspěvku na odpisy. Druhou část z celkového neinvestičního příspěvku tvořily účelové
příspěvky, které jsme na základě našich žádostí získali z Ministerstva kultury, a to v
celkové výši 2,526 tis. Kč. Účelové příspěvky z Ministerstva kultury byly využity v plné výši,
organizace nic nevracela. Účelové příspěvky od zřizovatele byly ve dvou titulech částečně
převedeny do roku 2020, jedná se o příspěvek na opravy reprodukce majetku na hradě Sovinci.
Organizace se na financování jednotlivých akcí podílela také vlastními finančními zdroji.
Celkové náklady v hlavní činnosti převyšovaly nad výnosy, za hlavní činnost je vykazována
ztráta ve výši -221,61 tis. Kč. V doplňkové činnosti naopak výnosy převyšovaly nad
náklady, je tedy za doplňkovou činnost vykazován zisk ve výši 232,11 tis. Kč. Za
organizaci jako celek je vykazován hospodářský výsledek kladný ve výši
10,50 tis. Kč.
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Celkové náklady v hlavní činnosti jsou ve výši 38,429 tis. Kč, a jsou oproti roku
předcházejícímu o 6,537 tis Kč vyšší, což vyjadřuje také stoupající index 20,21 %. Zde můžeme
konstatovat, že i celkové náklady byly ovlivněny tím, že jsme měli v hodnoceném roce možnost
využití většího objemu účelových příspěvků než v roce předcházejícím. Byly realizovány
stavební akce a opravy pokračující z minulého roku, které byly některé dokončeny a další
pokračují i v roce nadcházejícím.
Část oprav a stavebních prací na hradě Sovinci byly financovány z vlastních zdrojů, zejména u
dokončení oprav vnitřního opevnění. V doplňkové činnosti jsou celkové náklady ve výši 528,22
tis. Kč a ty jsou ve srovnání s rokem předcházejícím o 13,53 tis. Kč vyšší, což je zhruba na
stejné úrovni.
V oblasti doplňkové činnosti jsme se snažili postavit proti výnosům možné skutečné náklady
dle kalkulací všech tří okruhů doplňkové činnosti a každý ze tří okruhů byl ziskový.
Spotřeba materiálu celkem byla nižší oproti minulému roku o 522,98 tis. Kč, (index srovnání
-38,97 %). V této položce jsme se snažili, aby skutečná spotřeba odpovídala plánované, neboť
v další položce spotřebě za energie jsme očekávali nárůst nákladů, což se také potvrdilo.
Spotřeba energií byla vyšší oproti minulému roku o 604,47 tis. Kč, což vyjadřuje index
44,89 %. Ceny energií oproti roku předcházejícímu vzrostly. Na tyto vyšší náklady jsme na
požádání zřizovatele dostali navýšení provozních prostředků o 300 tis. Kč. Ve srovnání položek
prodeje zboží za hlavní činnost jsou náklady na stejné výši jako v roce předcházejícím (121
tis. Kč). Opravy a udržování v hlavní činnosti jsou ve výši 11.151,91 tis. Kč a jsou oproti
roku předcházejícímu o cca 4.602,27 tis. Kč vyšší (zvýšený index 68,49 %). Na realizaci oprav
a udržování má velký vliv to, zda v daném roce dostaneme finanční prostředky od zřizovatele,
o které žádáme prostřednictvím FAMY nebo zda nám je poskytne Ministerstvo kultury na
základě naší žádosti. V roce 2019 pokračovaly stavební práce na opravách vnitřního opevnění,
byla dokončena oprava Vilémova bastionu a byla zahájena oprava lesnické školy a další
přípravné stavební práce na dobudování infrastruktury hradu Sovince v celkové výši
7.931 tis. Kč. Na těchto akcích reprodukce a obnovy majetku jsme se také finančně podíleli
vlastními zdroji z fondu investic. Realizace a financování akcí je popsáno v kapitole e). Péče
o spravovaný majetek. Finanční zdroje na výše uvedené akce jsou popsány v kapitole
„Poskytnutí účelových finančních příspěvků ze státního rozpočtu a účelových příspěvků
z rozpočtu zřizovatele“
V doplňkové činnosti byly výdaje na opravy v celkové výši 168,01 tis. Kč, což bylo na
stejné úrovni jako v předcházejícím roce. Opravy byly převážně prováděny na objektech, ze
kterých plynou výnosy z pronájmů.
Ostatní služby jsou v hodnoceném roce ve výši 2.961,12 tis. Kč a oproti roku předcházejícímu
jsou vyšší o 1.133,45 tis. Kč (zvýšený index 68,49 %). V hodnoceném roce se více investovalo
do propagace objektů pořádáním kulturních akcí, na které jsme dostali účelový příspěvek
1 mil. Kč. Dále se do služeb také započítaly zvýšené náklady za SW služby, které bylo nutné
vynaložit na zabezpečení databází a obnovu dat.
Mzdové náklady celkem v hodnoceném roce činily celkem 12.573,98 tis. Kč, z toho ostatní
osobní náklady (OON) 729,75 tis. Kč. V hlavní činnosti jsou v těchto nákladech zahrnuty
prostředky na platy hrazené z provozních prostředků ve výši 11.718,17 tis. Kč, OON v hlavní
činnosti ve výši 724,98 tis. Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši
79,33 tis. Kč, fond odměn nebyl zapojen. Oproti plánu nám vznikla úspora, která vznikla
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nenaplněním nových pracovních úvazků od počátku roku, jak bylo v plánu a také dlouhodobou
nemocností. Celkové mzdové náklady v hlavní činnosti jsou o 834,87 tis. Kč vyšší oproti
minulému roku (zvýšený index 7,13 %). Na zvýšené mzdové náklady mělo vliv navýšení
platových tarifů podle nařízení vlády od 1. 1. 2019.
V souvislosti s rozšířením návštěvního okruhu podzemní chodby na hradě Sovinci máme
zvýšený úvazek o 2,184. Na tomto okruhu je sledována již 4. rokem udržitelnost projektu.
Platy v doplňkové činnosti jsou ve výši 46,73 tis. Kč, které jsou v největší míře vypláceny
za okruh prodeje zboží a suvenýrů a jsou na stejné úrovni jako v roce předcházejícím.
Výše zákonného sociálního pojištění je odvozeno od objemu mzdových nákladů.
Odpisy dlouhodobého majetku jsou v hlavní činnosti ve výši 1.504,56 tis. Kč a v doplňkové
činnosti 12,75 tis. Kč. Výše odpisů se oproti roku předchozímu zvýšila o odpisy nově pořízeného
DHM (dětského hřiště a dřevěného přístřešku v kosárně). Rozpouštěním investičního transferu
ve věcné a časové souvislosti byla zúčtovaná částka ve výši 20,71 tis. Kč ve výnosech
z transferů, tím se snižuje podíl na financování odpisů z účelových prostředků od zřizovatele.
Náklady z DDHM jsou nákupy majetku v kategorii od 1.000 do 40.000 Kč. Organizace
nakoupila DDHM v celkové částce 833,79 tis. Kč. Částečně byl majetek také pořízen
z účelového příspěvku na zlepšení infrastruktury muzea v částce cca 621 tis. Kč. Nakoupený
nový hardware a software nahradil již zastaralou techniku, byla zakoupena nová licence na
ochranný SW. Dále byla modernizována část kancelářského nábytku a trezorové skříňky pro
návštěvníky, zařízení pro podporu baby friendly a posílení signálu pro wifi na hradě Sovinci,
přemístění ústředny a rozšíření zabezpečovacího zařízení o některé prvky.
Ostatní náklady z činnosti jsou náklady, které byly hrazeny pořadatelům na základě
smlouvy o spolupráci, za kulturní a historické akce pořádané na hradě Sovinci, v hodnoceném
roce byly tyto náklady ve výši 1.419,87 tis. Kč, což je 403,94 tis. méně než v předcházejícím
roce. Některé kulturní programy byly nahrazeny kulturními programy ve vlastní režii.
Daň z příjmů je zde účtována pouze srážková daň z úroků předepsaná peněžním ústavem.
Daň z příjmů právnických osob byla nula.
Celkové výnosy v hlavní činnosti jsou ve výši 38.967,52 tis. Kč a jsou oproti
předcházejícímu roku o 6.469,50 tis. Kč vyšší. V doplňkové činnosti jsou výnosy ve výši
760,33 tis. Kč a to je více o 7,20 tis. Kč než v roce minulém (celkový zvýšený index za obě
činnosti je 19,93%). Výnosy v hlavní činnosti byly v hodnoceném roce velmi příznivé, jednak
z toho důvodu, že se nám podařilo získat finanční příspěvky s účelovým použitím nad rámec
provozních prostředků ve výši celkem 11.847,52 tis. Kč, jak z Ministerstva kultury, tak také od
zřizovatele. Navíc jsme získali finanční dary v celkové výši 20 tis. Kč, jež byly účelově použity
na úhradu 2 kulturních programů na akci „Bubofest“ na hradě Sovinci a druhá část darů byla
také účelově použita na podporu spolupráce dobrovolnické činnosti „Brontíků“ na hradě
Sovinci, která je pro hrad velmi prospěšná.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků - v minulém roce byl výnos z vlastních publikací
21.755,00 Kč, v roce hodnoceném byl výnos 12.445,00 Kč. Byl vydán nový katalog Střelecké
terče ze sbírek Muzea v Bruntále a Sborník za rok 2018/2019, ale v celkovém prodeji jsme
zaznamenali pokles. Výnosy z prodeje služeb - hodnocený rok byl oproti roku
předcházejícímu opět lepší z pohledu vlastních výnosů byl nárůst o 205,29 tis. Kč vyšší než
v předchozím roce (zvýšený index 2,93%), jedná se o tržby za denní vstupné, vstupné za další
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kulturní akce a poskytované služby pro návštěvníky na jednotlivých objektech (službami jsou
zde poplatky za fotografování, kameru nebo tlumočení pro cizince). V doplňkové činnosti jsme
zaznamenali pokles výnosů ze svatebních obřadů (oproti roku 2018 o 14,5 tis. Kč).
Výnosy z pronájmu - v hlavní činnosti sledujeme jednorázový pronájem za stánková místa
při akcích Velikonoc a Vánoc. V doplňkové činnosti sledujeme výnosy z pronájmů bytových a
nebytových prostor a ostatní menší pronájmy. V hodnoceném roce jsme dosáhli stejné úrovně
výnosů za pronájmy jako v roce předcházejícím. Výnosy z prodeje zboží - suvenýrů a
upomínkových předmětů zaznamenaly mírný nárůst oproti roku předcházejícímu v hlavní
činnosti o 14 tis. Kč a z doplňkové o 22,31 tis. Kč.
Čerpání fondů bylo ve výši 786,09 tis. Kč ve sledovaném roce byl čerpán investiční fond
jako posílení oprav a udržování nemovitého majetku, fond odměn nebyl čerpán a 20 tis. Kč
bylo čerpáno z rezervního fondu, na který byl přijat ve stejné výši finanční dar.
Výnosy z transferů - celkové dotační příspěvky od vybraných místních institucí jsou v celkové
výši 30.305,12 tis. Kč. V předcházejícím roce jsme obdrželi celkové příspěvky ve výši 23.842,89
tis. Kč, což dělá rozdíl o 6.462,24 tis. Kč více (zvýšený index 27,10 %).
Z toho provozní dotace od zřizovatele včetně příspěvku na odpisy byla meziročně navýšena o
cca 860 tis. Kč. Účelové finanční příspěvky budou dále popsány v části neinvestiční účelové
prostředky poskytnuté přes rozpočet zřizovatele a mimo rozpočet zřizovatele (bod.2).
Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku za organizaci ve výši
10.502,01 Kč, který bude navržen k rozdělení do fondu organizace.

Výsledek hospodaření za rok 2019
v Kč
Text
Hlavní činnost
Doplňková činnost
CELKEM

náklady

výnosy

Výsledek hospodaření

38.428.801,26

38.207.189,80

-221.611,46

528.219,53

760.333,00

232.113,47

38.957.020,79

32.490.829,86

10.502,01

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Dosažený výsledek hospodaření
v plné výši do rezervního fondu.

za rok 2020 ve výši 10.502,01 Kč navrhujeme rozdělit
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b) Čerpání účelových dotací
b.1 Finanční účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v roce 2019

b.1.1 Akce: Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM v hlavní činnosti
Výše příspěvku:
Využito v roce 2019:
Podíl vlastních zdrojů:
Celkové náklady na krytí odpisů:
Účelový znak 205

1.504.556,00 Kč
1.504.556,00 Kč
35.552,00 Kč
1.540.108,00 Kč

Finanční příspěvek byl využit na financování krytí odpisů DHM v hlavní činnosti dle schváleného
odpisového plánu na rok 2019 na základě měsíčního zúčtování dokladů jako tvorba a čerpání
investičního fondu a jako náklad na SU 551 0400 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku.
b.1.2 Akce: Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní chodby na hradě
Sovinci"
Výše příspěvku:
Využito v roce 2019:
Podíl vlastních zdrojů:
Celkové mzdové náklady:
Účelový znak 249

280.000,00 Kč
280.000,00 Kč
250.710,00 Kč
530.710,00 Kč

Finanční příspěvek byl použit na úhradu části mzdových nákladů (bez zákonných odvodů).
Ukazatelem udržitelnosti projektu je průměrný evidenční počet zaměstnanců, kteří obstarávají
chod, údržbu a propagaci podzemní chodby na hradě Sovinci. Část mzdových nákladů a
zákonné odvody byly hrazeny z provozního příspěvku.
b.1.3 Akce: Program rozvoje muzejnictví: Restaurování sbírkových předmětů
Výše příspěvku:
Využito v roce 2019:
Podíl vlastních zdrojů:
Celkové mzdové náklady:
Účelový znak 110

490.000,00 Kč
490.000,00 Kč
503.060,00 Kč
993.060,00 Kč

Finanční příspěvek byl použit na:
* restaurování 4 ks obrazu P. Gebauera / restaurátorka Raiskupová
* adjustace 17 kusů fragmentů koptských tkanin / restaurátorka Otavská
* restaurování čepců / restaurátorka Motyková
* restaurování malovaného plechového štítu/ restaurátorka Kopecká
* restaurování oboustranné malby na plátně / restaurátorka Kopecká
* restaurování textilní části, žerdi praporu a korouhve / restaurátorka Dolanská
* restaurování 2 malovaných truhel / restaurátor Zlámal
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* restaurování 11 ks podmaleb na skle/ restaurátorka Modráčková
Restaurování výše uvedených sbírkových předmětů bylo realizováno na základě smluv o dílo a
na základě restaurátorských záměrů. Na závěr restaurování byly restaurátory zpracovány
závěrečné restaurátorské zprávy a zrestaurované sbírkové předměty byly převzaty odbornými
pracovníky muzejního oddělení. Předložené faktury byly uhrazeny dle termínu splatnosti. Pro
částečnou úhradu nákladů za restaurování byl také použit dotační příspěvek z Ministerstva
kultury z programu ISO a rovněž vlastní zdroje.
b.1.4 Účel: Náklady na energie
Výše příspěvku:

300.000,00 Kč

Využito v roce 2019:

300.000,00 Kč

Celkové provozní náklady na energie:

1.949.309,29 Kč

Účelový znak 203
V souvislosti s očekávanými vyššími náklady za spotřebu energií nám zřizovatel na naši žádost
poskytl příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů za energie, které byly v porovnání s plánem
ve skutečnosti o 604.474,06 Kč vyšší.
b.1.5 Účel: Náklady na marketingové a reklamní služby
Výše příspěvku:

1.000.000,00 Kč

Využito v roce 2019:

1.000.000,00 Kč

Celkové náklady na tyto služby:

1.374.318,00 Kč

Účelový znak 203
Muzeum požádalo zřizovatele o finanční podporu při hrazení nákladů na marketing, reklamu a
propagaci
zámku
a
dalších
dvou
historických
objektů
hradu
Sovince
a kosárny v Karlovicích. S propagací objektů také souvisí různé divadelní, šermířské,
sokolnické, vojenské i hudební představení, které na objektech muzeum pořádalo pro široký
okruh návštěvníků a právě tento příspěvek nám pomohl realizovat tyto akce na kvalitní úrovni.
Náklady nad rámec tohoto příspěvku muzeum hradilo tyto společenské a kulturní akce
z vlastních prostředků.
b.1.6 Účel: Náklady na zlepšení infrastruktury Muzea v Bruntále
Výše příspěvku:

1.700.000,00 Kč

Využito v roce 2019:

1.700.000,00 Kč

Účelový znak 206
Tyto účelové prostředky muzeum také získalo na základě požadavku na navýšení svých
provozních výdajů s cílem zlepšit infrastrukturu muzea. Z těchto prostředků byly hrazeny
náklady na rekonstrukci IT sítě, posílení a výměnu hardwaru, na nákup nových softwarů a
upgradů, na SW podporu při vypořádání obnovy dat a následné ochrany dat. Muzeum
realizovalo obnovu kancelářského majetku, zlepšilo sociální zázemí zaměstnanců a zlepšilo také
zázemí pro návštěvníky. Realizace dalších zlepšení budou následovat také v roce 2020.
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b.1.7 Účel: Hudební výlety Slezskem – česko-polský projekt
Výše příspěvku:

100.000,00 Kč

Využito v roce 2019:

100.000,00 Kč

Celkové náklady :

120.000,00 Kč

Účelový znak 203
Tento příspěvek umožnil muzeu realizovat 2 hudební koncerty staré komorní hudby v rámci
projektu „Hudební výlety Slezskem“, které se konaly v listopadu a v prosinci
v audienčním sále na zámku, jenž měly pro svou vysokou kvalitu velmi příznivý ohlas.
b.1.8 Účel: Pořízení mobilních telefonů na zajištění eVstupenek
Výše příspěvku:

15.000,00 Kč

Využito v roce 2019:

15.000,00 Kč

Celkové náklady :

16.030,00 Kč

Účelový znak 203
Pro návštěvnický konfort byla koncem roku zrealizována nová služba pro zájemce z řad
veřejnosti a tím je elektronické nakupování vstupenek na stálé expozice našich objektů přes
e-shop. Muzeum s finanční podporou zřizovatele zakoupilo 3 mobilní telefony, které budou
sloužit jako čtecí nástroj ke snímání eVstupenek zakoupených elektronicky.
Od ledna 2020 bude tato možnost nabízena na www.mubr.cz.

b.1.9 Účel: Hrad Sovinec – oprava vnitřního opevnění
Výše příspěvku:

2.000.000,- Kč

Využito v roce 2019:

2.000.000,- Kč

Celkové náklady:

2.231.248,70 Kč

Na Hradě Sovinci byly ukončeny stavební práce na obnově a opravě Vilémova bastionu, které
spočívaly v dozdívkách kamenného zdiva stěn a kleneb, spárování zdiva, zdění střílen a
pokládce kamenné dlažby. Dále byly zahájeny stavební práce na dalších částech vnitřního
opevnění, jako jsou hradba u Lesnické školy a Jánský bastion. Tyto práce jsou totožné jako na
Vilémově bastionu.

b.1.10 Účel: Hrad Sovinec – oprava lesnické školy
Výše příspěvku:

4.000.000,- Kč

Využito v roce 2019:

1.500.350,50 Kč

Převod příspěvku do roku 2020:

2.499.649,50 Kč

Byly zahájeny stavební práce na opravě první etapy Lesnické školy, a to na statickém zajištění
stěn, zastřešení objektu a montáži stropních konstrukcí. V roce 2019 bylo provedeno vyčištění
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objektu od rumoviska, montáž stropních trámů a započalo se s vyzdívkou cihelných stěn
v přízemí objektu.
b.1.11 Účel: Hrad Sovinec – dobudování infrastruktury
Výše příspěvku:

5.000.000,- Kč

Využito v roce 2019:

1.742.122,39 Kč

Převod příspěvku do roku 2020:

3.257.877,61 Kč

Na V. nádvoří hradu se zahájila oprava zbrojnice. Objekt bude přepatrován, osadí se okna –
dveře, provedou elektrorozvody, omítky a cihelná podlaha v přízemí. V roce 2019 se provedlo
vyčištění objektu od rumoviska.
Také byla započaty stavební práce na I. Etapě obnovy Severního paláce. Stavební práce na
objektu Severního paláce spočívají taktéž v osazení oken a dveří, opravě zdiva, provedou se
omítky, elektrorozvody, položí se fošnová podlaha v patře, v přízemí cihelná dlažba, bude
provedeno dřevěné schodiště do patra. Všechny práce na těchto objektech budou ukončeny
v roce 2020.

b.2 Finanční účelové prostředky poskytnuté se státního rozpočtu
b.2.1 Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury - Obnova NKP soubor
15 portrétů velmistrů řádu Německých rytířů - 6 ks obrazů, rejstř. Č. ÚSKP
13416/38-7626 z mobiliáře zámku v Bruntále, k.ú. Bruntál-město, obec Bruntál,
okres Bruntál, kraj Moravskoslezský
Výše dotace:

400.000,- Kč (podíl na CN 83%)

Celkové náklady:

480.000,- Kč

Vlastní podíl:

80.000,- Kč (podíl na CN 17%)

Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně,
účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro
užití a čerpání finančního příspěvku. Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně
podle UZ 34341 a UZ 5 vlastní zdroje.
V rámci Programu restaurování movitých kulturních památek bylo v roce 2019 restaurováno
6 ks obrazů ze souboru 15 portrétů velmistrů řádu Německých rytířů z mobiliáře zámku
v Bruntále. V první etapě byly restaurovány obrazy: BR-385 Karel Josef Habsburský, BR-386
Karel Habsburský, BR-389 Leopold Vilém Habsburský, BR-390 Jan Kašpar z Ampringenu,
BR 581 Jan Eustach z Westernachu a BR-1267 Maxmilián II. František Habsburský.
Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo odesláno na Ministerstvo kultury dne
16. 12. 2019 prostřednictvím české pošty.

b.2.2 Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na obnovu kulturní
památky - hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. Č. 39923/8-177, k.ú. Sovinec, obec
Jiříkov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský ("Obnova vnitřních hradeb hradu,
Vilémův bastion")
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Výše dotace:

1.700.000,- Kč

Celkové náklady akce obnovy v roce 2019 na objektu: 2.216.685,- Kč
Podíl Muzea v Bruntále:

516.685,- Kč

Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně,
účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro
užití a čerpání finančního příspěvku. Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně
podle UZ 34341 a UZ 5 vlastní zdroje muzea.
V roce 2019 byla v rámci Programu záchrany architektonického dědictví na zakázce "Hrad
Sovinec - statické zajištění a obnova vnitřního opevnění objektu SO 05 - Vilémův bastion"
v souladu se zájmy památkové péče dokončena obnova Vilémova bastionu. V příštím roce
budou pokračovat práce na statickém zajištění a obnově další části opevnění - kurtiny.
Vyúčtování a vyhodnocení akce bylo Ministerstvu kultury zasláno dne 6. 11. 2019.
b.2.3 Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury - Podpora projektů
zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií ,
tematický
okruh
č.
2:
Vydání
odborného
katalogu
sbírek
k expozici či výstavě klasickou knižní formou - katalog "Střelecké terče ve sbírce
Muzea v Bruntále".
Výše dotace:

63.000,- Kč

Celkové náklady:

90.000,- Kč

Vlastní podíl:

27.000,- Kč

(podíl na CN 70%)

(podíl na CN 30%)

Neinvestiční dotace byla využita jako nemateriálový náklad-služba při tisku
a zpracování katalogu. Při realizaci organizace postupovala hospodárně, účelně, efektivně a
v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro užití a čerpání
finančního příspěvku. Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně podle UZ 34017
a UZ 5 vlastní zdroje muzea.
Katalog „Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále“ byl vydán v souvislosti s realizací výstavy
„Střelecké terče ze sbírky Muzea v Bruntále“, která probíhala na hradě Sovinci ve dnech 8. 6.
2019 – 28. 10. 2019. Katalog obsahuje úvodní text o historii bruntálského střeleckého spolku
a popis sbírky terčů a dalších artefaktů souvisejících s činností střeleckých spolků (řády,
vyznamenaní aj.).
Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno Ministerstvu kultury dne
29. 10. 2019.
b.2.4 Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ISO/D Preventivní
ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - D 2019 Kostelní prapor, korouhev,
soubor 12 pokrývek hlavy, soubor koptských tkanin - 17 ks, Muzeum v Bruntále:
Program: 13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)
Výše dotace:

363.000,- Kč

Celkové náklady:

531.096,- Kč

Vlastní podíl:

168.096,- Kč
28

Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně,
účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro
užití a čerpání státního finančního příspěvku. Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví
odděleně podle UZ 34013 státní příspěvek a UZ 5 vlastní zdroje muzea.
Finanční prostředky z Programu ISO byly v roce 2019 využity na konzervaci
a restaurování sbírkových předmětů: kostelní prapor (př. č. 69/66), korouhev (př. č. 2485/63),
soubor 12 pokrývek hlavy (př. č. 2122/63, 2207/63, 2215/63, 50/75, 2082/63, 54/73, 2137/63,
2218/63, 2136/63, 2142/63, 2213/63, 2206/63) a soubor 17 fragmentů koptských tkanin (př.
č. 2674/63, 2675/63, 3634/63).
Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno Ministerstvu kultury dne
25. 11. 2019.

c) Mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje
financován
Mzdové náklady v roce 2019 činily celkem 12.573.976 Kč, z toho na platy zaměstnanců
11.760.092 Kč, na OON činily 734.551 Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
79.333 Kč.
Platy zaměstnanců byly hrazeny z provozních prostředků ve výši 11.718.164 Kč, náhrady
pracovní neschopnosti činily 79.333 Kč, fond odměn použit nebyl, neboť byla vytvořena úspora
nástupem nových zaměstnanců od pololetí a za nemocnost. Z doplňkové činnosti bylo hrazeno
41.928 Kč na platy a 4.800 Kč na dohody o provedení práce. Mzdové náklady na udržitelnost
projektu „Zpřístupnění podzemní chodby na hradě Sovinci“ činily 530.708 Kč,
z toho 280.000 Kč bylo financováno z příspěvku KÚ MSK.
OON byly hrazeny z provozních prostředků ve výši 724.983 Kč, z projektu „Fajne léto
v kosárně“ bylo hrazeno 4.768 Kč a z doplňkové činnosti 4.800 Kč.
Plán na platy a ostatní platby celkem pro rok 2019 činil 13.622.160 Kč. Na platy bylo plánováno
12.726.660 Kč, na čerpání fondu odměn ve výši 150.000 Kč, na doplňkovou činnost 65.500
Kč, na OON 630.000 Kč a na náhrady pracovní neschopnosti 40.000 Kč. Vyčíslené rozdíly oproti
plánu:

Mzdové náklady
Prostředky na platy
Fond odměn
Doplňková činnost
Náhrady za pracovní
neschopnost
Ostatní osobní náklady
(OON)
Součet

Plán 2019

Skutečnost 2019

Rozdíl
(-úspora,
+překročení)

12 736 660

11 718 164

-1 018 496

150 000

0

-150 000

65 500

46 728

-18 722

40 000

79 333

39 333

630 000

729 751

99 751

13 622 160

12 573 976

-1 048 134
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Průměrný evidenční
počet zaměstnanců
(přepočtený)
Průměrná mzda

40,38

35,93

-4,45

26 730

27 275

545

U platů zaměstnanců došlo k nižšímu čerpání oproti plánu, což bylo způsobeno tím, že přijetí
nových zaměstnanců bylo realizováno až v druhé polovině roku, dále odchodem jedné
zaměstnankyně na MD od poloviny července. U OON jsme zaznamenali přečerpání
o 99.751 Kč, což je odůvodněno zástupem za nemocnost na dohodu o provedení práce. Fond
odměn jsme v roce 2019 přes úspory nečerpali. Za doplňkovou činnost byly vyplaceny platy
v částce 41.928 Kč a dohody o provedení práce v částce 4.800 Kč zaměstnancům, kteří se
podíleli na doplňkové činnosti, převážně při prodeji cizího zboží jako prodejci, dohody při
zajišťování svatebních obřadů.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za organizaci byl plánován v celkové výši
40,38 úvazku z toho na udržitelnost projektu „Chodba Sovinec“ 1,96 úvazku – celková
skutečnost činila 35,93 úvazku z toho na udržitelnost projektu 2,184 úvazku. U průměrného
evidenčního počtu zaměstnanců za organizaci jsme zaznamenali oproti plánu nenaplnění
plánovaných úvazků z důvodu přijetí nových zaměstnanců postupně až od 2. pololetí.
V plánu přijetí nových zaměstnanců bylo také počítáno s přijetím 2 zaměstnanců na 2x0,5;
0,5 úvazku na nově zrekonstruovaný objekt saly terreny a 0,5 úvazku zahradníka. Přijetí těchto
dvou zaměstnanců bylo posunuto na rok 2020 z důvodu nedokončení rekonstrukce objektu
saly terreny a posunutí rekonstrukce zámeckého parku.
Průměrná mzda plánovaná pro rok 2019 činila 26.730 Kč, skutečnost 27.275 Kč.
Průměrná mzda oproti roku předcházejícímu (26.247 Kč) vzrostla 1.028 Kč na jednoho
přepočteného zaměstnance. Ukazatel plnění podílu mimotarifních složek platu činil
v roce 2018 19,87 %, v roce 2019 je podíl 20,15 %, což představuje zvýšení
o 0,28 %.

d) Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření

Finanční plán byl v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 schválen
zastupitelstvem MSK usnesením č. 10/1083 dne 13. 12. 2018. Byly schváleny závazné
ukazatele příspěvkovým organizacím. V průběhu roku zřizovatel schválil některé další finanční
příspěvky, které nám poskytl v rámci rozpočtového roku 2019 s použitelností v roce 2019.
Doba použitelnosti u dvou titulů byla prodloužena z roku 2019 do konce roku 2020. Výnosy
z transferů (dotace) jsou obsaženy v tabulce „Provozní příspěvek a účelově poskytnuté finanční
příspěvky přes rozpočet zřizovatele v roce 2019 v Kč“, z nichž převážná část podléhá
finančnímu vypořádání s poskytovateli dotací na konci roku. Podle našeho propočtu je náš
vlastní podíl na financování celého hospodaření muzea v objemu cca 28 % (včetně výnosů
z doplňkové činnosti a výnosů ze státních dotací).
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Náklady celkem za organizaci jsou ve výši 38.957,02 tis. Kč, v porovnání s plánem
nákladů celkem jsou skutečné náklady v hlavní činnosti nižší o -129,18 tis. než plán v hlavní
činnosti Kč. V doplňkové činnosti jsou skutečné náklady o 132,97 tis. Kč nižší než plánované
(celkový snížený index za obě činnosti je -0,67 %). V celkovém objemu lze konstatovat, že
plán nákladů byl až na některé výjimky splněn. V roce 2019 byly dokončeny akce reprodukce
majetku, které byly započaty v minulém roce. Financování stavebních prací na hradě Sovinci
bylo ve skutečnosti realizováno z příspěvku zřizovatele, což se promítlo i v čerpání investičního
fondu, jehož finanční zdroje budou využity při dalších plánovaných akcí v letech následujících.
Přečerpány byly položky za energie, náklady na reprezentaci, služby a jiné poplatky. Ostatní
nákladové položky vykazují oproti plánu úsporu. Muzeum na začátku roku dostalo v závazném
ukazateli stanovené provozní prostředky, které byly ve výši 90 % a o zbývající prostředky ve
výši 10 % (cca 3 mil. Kč) žádalo podle účelu využití na tři nákladové okruhy a tím byly energie,
náklady na marketingové služby a propagaci a v poslední řadě na zlepšení infrastruktury
muzea. Tyto položky byly na konci roku následně vypořádány a organizace doložila faktury,
objednávky a doklady o zaplacení, které byly vyúčtovány za výše uvedené náklady.
Komentář k položkám, které vykazovaly rozdíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10 %
a více/méně jak 100 tis. Kč:
SU 501 Spotřeba materiálu – překročení 17,17 tis. Kč, v hlavní činnosti (index 2,34 %),
tato položka byla překročena jen nepatrně.
SU 502 Spotřeba energií – překročení o 276,90 tis. Kč (index 16,59 %), ve spotřebě energií
jsme zaznamenali překročení vlivem zvýšených cen za tyto komodity, nárůst oproti roku
předcházejícímu byl 604,47 tis. Kč. Přesto, že nám zřizovatel toto krytí nákladů povýšil o 300
tis. Kč, byla skutečnost na konci roku ještě vyšší a původní plán byl překročen.
SU 504 Prodané zboží – úspora -193,28 tis. Kč v hlavní činnosti a úspora -8,57 tis. Kč
v doplňkové činnosti (index -33,92 %), v této položce se promítne naskladnění zboží na
prodejny. Na SU 604 se projeví výnosy z tohoto prodeje. A srovnáme-li výnosy z prodeje zboží
a porovnáme je s plánem tržeb, máme zde nárůst tržeb, v hlavní činnosti o 22,85 tis. Kč a
v doplňkové činnosti o 50,73 tis. Kč, než jsme plánovali (index 16,65 %).
SU 511 Opravy a udržování – úspora oproti plánu -148,09 tis. Kč, doplňkové činnosti úspora
-96,26 tis. Kč (index -2,11 %), některé akce oprav nemovitého majetku se podle původního
plánu reprodukce majetku realizovaly z části a jsou přeřazeny na rok 2020. Na Hradě Sovinci
byly ukončeny stavební práce na obnově a opravě Vilémova bastionu, dále byly zahájeny
stavební práce na dalších částech vnitřního opevnění, jako jsou hradba u Lesnické školy a
Jánský bastion. Tyto práce jsou totožné jako na Vilémově bastionu. Také byly zahájeny
stavební práce na opravě první etapy Lesnické školy, a to na statickém zajištění stěn, zastřešení
objektu a montáži stropních konstrukcí. V roce 2019 bylo provedeno vyčištění objektu od
rumoviska, montáž stropních trámů a započalo se s vyzdívkou cihelných stěn v přízemí objektu.
Celkově bylo na stavební akce na hradě proinvestováno 7.931 tis. Kč, z toho 6.937 tis. Kč bylo
financováno z účelových příspěvků (od zřizovatele 5.237 tis. Kč a z ministerstva kultury
1.700 tis. Kč) a rozdíl byl dofinancován z vlastních zdrojů. Na posílení akcí oprav a udržování
majetku bylo z fondu investic použito celkem 766,09 tis. Kč. Běžné provozní náklady na opravy
a udržování byly v těchto relacích: inženýrská činnost na sala terreně 189,65 tis. Kč, údržba
výpočetní techniky 145,11 tis. Kč, opravy vozového parku 60,06 tis. Kč, drobné provozní opravy
na objektech 98 tis. Kč, opravy elektrozařízení 76 tis. Kč, opravy a údržba EZS a PZTS
61 tis. Kč.
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SU 518 Ostatní služby – v této položce byl původní plán překročen o 2.006,84 tis. Kč v hlavní
činnosti (index 210,07 %). V původním plánu na této položce byla částka 950 tis. Kč, což je
částka, které pokryje běžné provozní výdaje na služby. Proto muzeum žádalo o navýšení
plánovaného rozpočtu o 1 mil. Kč na výdaje marketingových služeb a na propagaci objektů.
Tyto účelové prostředky byly plně využity, a naopak muzeum mělo ještě vyšší náklady, které
bylo schopno ufinancovat z vlastních výnosů (celkové náklady na marketing a propagaci byl
1.374 tis. Kč). Náklady byly vynaloženy na kvalitní kulturní programy, propagaci, inzerci a
výlepy plakátů, jež byly pořádány na našich objektech, zejména na hradě Sovinci. Do položky
ostatních služeb byly také zahrnuty náklady na zlepšení infrastruktury muzea (což byl také
účelový příspěvek v celkové výši 1.700 tis. Kč) v částce cca 307 tis. Kč (např. audit počítačové
sítě, instalační SW práce, SW importy a obnova dat, správa ICT apod.) Za srážkovou vodu
jsme platili 94,69 tis. Kč a další správu a údržbu SW 158,97 tis. Kč apod.
SU 521 Mzdové náklady – podle srovnávací tabulky zde máme úsporu -1.029,41 tis. Kč
v hlavní činnosti. Úspora vznikla tím, že v původním rozpočtu bylo plánováno přijetí 3 nových
odborných zaměstnanců od začátku roku, ale přijetí nových zaměstnanců se uskutečnilo
postupně až od 2. pololetí a také se v úspoře finančních prostředků promítla zvýšena
nemocnost zaměstnanců. Při čerpání OON jsme zaznamenali oproti plánu zvýšení o 95 tis. Kč.
Mzdové náklady jsou popsány v odstavci 3.
SU 548 Tvorba fondů – tato položka nebyla v plánu zaznamenána, jednalo se
o prodej nepotřebného a zastaralého nákladního automobilu Gazelle soukromé osobě za
nejvyšší nabídkovou cenu 77.000 Kč. Prodej byl uskutečněn v souladu s pravidly, jež nám
ukládá zřizovatel v „Zásadách vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“.
SU 558 Náklady z drobného hmotného majetku – jsou oproti plánu v úspoře
o 281,19 tis. Kč (index -25,09 %). V této položce bylo původně plánováno použití finančního
fondu, protože muzeum plánovalo obnovu IT vybavení, modernizaci kancelářského vybavení
a zlepšení zázemí pro návštěvníky. Z tohoto titulu jsme ale požádali o zvýšení provozního
příspěvku (již výše uvedený účelový příspěvek ve výši 1.700 tis. Kč na zlepšení infrastruktury)
a část pořízení nábytku a nová IT technika a některé prvky pro zlepšení návštěvnického
komfortu byla financována z tohoto účelového příspěvku.
SU 549 Ostatní náklady z činnosti – jsou další položkou, která vykazuje úsporu oproti
plánu o -403,94 tis. Kč (index -22,15 %). Náklady představují platby za smluvní pořadatelskou
činnost na hradě Sovinci při pořádání víkendových kulturně historických akcí pro návštěvníky
hradu. V hodnoceném roce jsou náklady nižší z důvodu reorganizace zajišťovaných akcí ve
vlastní režii.
SU 591 Daň z příjmů – zde je zaznamenán vysoký index překročení (271,85 %) v tis. Kč
19,78; ale ve skutečnosti tento náklad má vazbu na zvýšené úroky, jež jsou finančním výnosem
za uložené peníze na běžném účtu.

Výnosy celkem za organizaci jsou ve výši 38.967,52 tis. Kč, v porovnání s plánem
výnosů jsou výnosy v hlavní činnosti vyšší o 6.469,50 tis. Kč a v doplňkové činnosti jsou vyšší
o 7,20 tis. Kč (index za obě činnosti 19,93 %). Z výše uvedených čísel můžeme konstatovat,
že výše uvedené náklady celkem se zvýšily přímo úměrně k výnosům celkem, čímž tyto dva
ukazatele byly vyrovnané a podařilo se tak dosáhnout vyrovnaného kladného výsledku
hospodaření za organizaci. Jak již bylo zmíněno v úvodu komentáře organizace má snahu
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vytvářet co nejvyšší podíl vlastních výnosů z činnosti na celkových výnosech za organizaci
kterými jsou příspěvky od zřizovatele, v peněžním vyjádření to představuje částku
8.519,95 tis. Kč. Na této celkové částce se podílí nejvíce tržby z prodeje služeb, jež jsou za
vstupné do objektů, tržby za prodej vybraného zboží a suvenýrů a tržby za pronájem. Další
částkou na vlastních výnosech je čerpání finančních fondů v částce 786,09 tis. Kč a ostatní
výnosy z činnosti, a to jsou výnosy od pojišťovny za plnění pojistných událostí v částce
96,82 tis. Kč.
SU 602 Výnosy z prodeje služeb – zde můžeme vyhodnotit, že tržby z prodeje služeb za
vstupné na naše objekty byly oproti plánu zvýšené o 205,29 tis. Kč, což je naší snahou neustále
přilákat větší zájem návštěvníků.
Výsledek hospodaření za organizaci je kladný ve výši 10,50 tis. Kč, oproti
plánovanému (84,09 tis. Kč) je nižší o -67,26 tis. Kč tis. Kč, než jsme v plánu předpokládali,
což vyjadřuje index -87,51 %. Za hlavní činnost jsme vykázali záporný HV -221,61 tis. Kč, za
doplňkovou činnost je vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 232,11 tis. Kč. V přiznání
k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 byla na celkové dani uplatněna sleva podle § 35
odst. 1, § 35a a §35b do celé výše částky vypočtené daně. Celková daň je nula.
Stanovený závazný ukazatel, který ukládá výši mírně přebytkového výsledku
hospodaření od zřizovatele, byl splněn.

Provozní příspěvek a účelové příspěvky poskytnuté přes rozpočet zřizovatele
v roce 2019

ÚZ

Text

Průtoková
neiv. dotace
z MK přes
Použitelnost
rozpočet
v roce
zřizovatele

Účelové
prostředky od
zřizovatele
včetně
průtokové
dotace z MK

Skutečně
čerpáno
k 31.12.2019

0

Příspěvek na provoz

2019

18 418 000,00

18 418 000,00

0

úprava účel. příspěvku dle aktuálního odpisového
plánu na rok 2019

2019

-1 504 556,00

-1 504 556,00

205

Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM a DNHM

2019

1 504 556,00

1 504 556,00

249

Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní chodby
na hradě Sovinci"

2019

280 000,00

280 000,00

110

Restaurování sbírkových předmětů z programu
Podpory rozvoje muzejnictví v MSK

2019

490 000,00

490 000,00

699

Projekt "Fajné léto v kosárně a modernizace její
infrastruktury"

2019

200 000,00

200 000,00

0

Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění

2019

2 000 000,00

2 000 000,00

0

Hrad Sovinec - oprava lesnické školy

2019

4 000 000,00

1 082 969,20

0

Hrad Sovinec - dobudování infrastruktury

2019

5 000 000,00

1 736 522,39

203

Náklady na energie

2019

300 000,00

300 000,00

203

Náklady na marketingové a reklamní služby

2019

1 000 000,00

1 000 000,00
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206

Náklady na zlepšení infrastruktury Muzea v Bruntále

2019

1 700 000,00

1 700 000,00

203

Hudební výlety Slezskem česko-polský projekt

2019

100 000,00

100 000,00

206

Pořízení mobilních telefonů na zajištění eVstupenek

2019

15 000,00

15 000,00

"Střelecké terče ve sbírce Muzea v Bruntále" - vydání
34017 publikace

2019

63 000,00

63 000,00

Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva
kultury Obnova MKP – soubor 15 ks portrétů
velmistrů řádu Německých rytířů - 6 ks obrazů, rej.č.
34090 ÚSKP 13416/38-7626 mobiliáře zámku Bruntál,

2019

400 000,00

400 000,00

Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva
kultury na obnovu kulturní památky – hrad Sovinec,
zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177 "Statického zajištění
34341 a obnova opevnění"- pokračování

2019

1 700 000,00

1 700 000,00

Průtoková INV. dotace z Ministerstva kultury
ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy
prostředí - restaurování kostelního praporu, korouhve,
souboru 12 pokrývek hlavy, souboru 17 ks koptských
34013 tkanin ze sbírek Muzea v Bruntále

2019

363 000,00

363 000,00

(SU
672)

Součet celkem NEINVESTIČNÍ PŘÍSPÉVKY

34013

INV. dotace na projekt "Fajne léto v kosárně a
modernizace její infrastruktury"

2019

Součet celkem INVESTIČNÍ PŘÍSPÉVKY

2 526 000,00

33 503 000,00

29 848 491,59

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

e) Péče o spravovaný majetek

V uplynulém roce byla péče o spravovaný majetek opětovně soustředěna na opravy, udržování
a restaurování nemovitého a movitého majetku za použití neinvestičních
i investičních prostředků jak z vlastních zdrojů, tak i z účelově poskytnutých příspěvků z MK
ČR a od zřizovatele KÚ MSK.
Naše organizace přijala účelové finanční prostředky na akce oprav, obnovy a restaurování
v celkové výši, včetně příspěvku na krytí odpisů ve výši 19.115,55 tis. Kč. Celkové vynaložené
prostředky na opravy a udržování byly v hodnoceném roce ve výši 11.315,64 tis. Kč.
Zámek Bruntál – v roce 2019 pokračovaly stavební práce na revitalizaci objektu saly terreny,
které provádí stavební firma FICHNA-HUDECZEK a. s. z Píště. Uvnitř objektu se prováděly
práce spojené například s výměnou stropních konstrukcí, zděním dělících příček, opravy
kleneb, konstrukce podlah, rozvody vody – elektro – topení – vzduchotechniky, obklady
sociálních zařízení, montáž kotelny, vnitřní omítky stěn a stropů atd. Vně objektu byly
provedeny přípojky vody, elektro a kanalizace, izolace vnějšího zdiva, zásakové jámy, oprava
a dozdívka obvodového – kamenného zdiva, montáž zábradlí kovového, montáž restaurované
balustrády, výměna zastřešení bašty a izolace s násypy na stropních konstrukcích. Veškeré
stavební práce budou ukončeny v roce 2020.
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Dále byla provedena oprava sociálního zařízení pro zaměstnance v přízemí hlavní budovy
zámku. Stavební práce obsahovaly výměnu dlažeb, obkladů a zařizovacích předmětů.
Byla restaurována socha Hygie, která byla poškozena povětrnostními vlivy.
V suterénu obytného domu Zámecké náměstí 3/9 byla opravena další část omítek
a podlah. Vlastními zaměstnanci byly provedeny práce spojené s údržbou a výsadbou
zámeckého parku, oprava oplocení, malby technických místností a veškeré práce spojené
s údržbou celého objektu.
Hrad Sovinec
Na Hradě Sovinci byly ukončeny stavební práce na obnově a opravě Vilémova bastionu, které
spočívaly v dozdívkách kamenného zdiva stěn a kleneb, spárování zdiva, zdění střílen a
pokládce kamenné dlažby.
Dále byly zahájeny stavební práce na dalších částech vnitřního opevnění, jako jsou hradba
u tzv. lesnické školy a Jánský bastion. Tyto práce jsou totožné jako na Vilémově bastionu. Obě
tyto zakázky provádí stavební firma DOLMENS ze Světlé Hory.
Také byly zahájeny stavební práce na opravě první etapy tzv. lesnické školy, a to na statickém
zajištění stěn, zastřešení objektu a montáži stropních konstrukcí. V roce 2019 bylo provedeno
vyčištění objektu od rumoviska, montáž stropních trámů a započalo se s vyzdívkou cihelných
stěn v přízemí objektu. Tyto stavební práce provádí stavební firma TOKAMA stavební s. r. o.
ze Sviadnova.
Na V. nádvoří hradu se zahájila oprava zbrojnice, kterou provádí firma FICHNA-HUDECZEK
a. s. z Píště. Objekt bude přepatrován, osadí se okna – dveře, provedou elektro rozvody,
omítky a cihelná podlaha v přízemí. V roce 2019 se provedlo vyčištění objektu od rumoviska.
Také byly započaty stavební práce na I. Etapě obnovy Severního paláce. Stavební práce na
objektu Severního paláce spočívají taktéž v osazení oken a dveří, opravě zdiva, provedou se
omítky, elektro rozvody, položí se fošnová podlaha v patře, v přízemí cihelná dlažba, bude
provedeno dřevěné schodiště do patra. Stavební práce provádí firma DOLMENS ze Světlé Hory.
Všechny práce na těchto objektech budou ukončeny v roce 2020.
Vlastní zaměstnanci provádí práce spojené s údržbou objektu jako jsou drobné opravy dlažeb,
omítek, podlah, údržba zeleně, nátěry kovových a dřevěných prvků atp.
Kosárna Karlovice
Na kosárně v Karlovicích byl proveden dřevěný přístřešek pro odpočinek návštěvníků. Výrobu
a montáž provedl stolař p. Mareček.
Bylo dodáno a osazeno dětské hřiště mezi chlévem a stodolou.
Vlastní zaměstnanci provádí taktéž práce spojené s údržbou objektu jako je sekání trávy,
chystání dřeva na zimu, nátěry podlah atd.
V péči o majetek byly také realizovány akce restaurování a oprav sbírkových předmětů
a obnova movitých kulturních památek v celkovém objemu 2.004,16 tis. Kč, z toho
zřizovatel poskytl příspěvek ve výši 490 tis. Kč, Ministerstvo kultury ČR z programu obnovy
MKP 400 tis. Kč a z programu ISO/D 363 tis. Kč. Na výše uvedeném restaurování se organizace
podílela také vlastními zdroji.
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Byl realizován jeden prodej movitého majetku, a to již opotřebovaný a nevyhovující nákladní
automobil Gazelle a byl zakoupen nový nákladní automobil IVECO. Byl pořízen ještě další
dlouhodobý
hmotný
majetek,
a
to
barevná
kopírka
pro
formát
A3
a v Karlovicích bylo postaveno dětské hřiště a dřevěný altán v rámci projektu „Fajne léto
v kosárně“, a to za finančního přispění zřizovatele. Byly realizovány nákupy drobného
dlouhodobého majetku v kategorii od 50–1000 Kč v částce 39,03 tis. Kč, v kategorii od
1001 do 40 tis. Kč byl nakoupen majetek v celkové částce 833,79 tis. Kč. Na pořízení DDHM
byl využit účelový příspěvek na zlepšení infrastruktury muzea, účelový příspěvek z programu
technotrasy a také vlastní zdroje.
K 31. 12. 2019 byla provedena inventarizace majetku, nebyly zjištěny rozdíly, které by
podléhaly zúčtování. V souvislosti s fyzickou inventurou byl vyhodnocen některý majetek jako
zastaralý, fyzicky opotřebovaný a nevyhovující a byl navržen k vyřazení.
Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na ekonomickém úseku
včetně všech příloh.

f) Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti
Doplňková činnost podporuje hlavní činnost a v závěru má zásadní podíl na výsledku
hospodaření organizace jako celku. Hospodaření doplňkové činnosti skončilo
s kladným výsledkem ve výši 232.113,47 tis. Kč a částečně vyrovnalo hospodaření hlavní
činnosti, které bylo ztrátové. Celkové náklady činily 528,22 tis. Kč, celkové výnosy
760,33 tis. Kč. Na základě zřizovací listiny provádí organizace kromě své hlavní činnosti další
činnost v rámci tří okruhů, které měly v hodnoceném roce kladný hospodářský výsledek.
1. V oblasti poskytování krátkodobých pronájmů bytových a nebytových prostor
jsou předmětem činnosti pronájmy uskutečňované na základě smluv o pronájmu nebo
jednorázové pronájmy na základě objednávek. Jedná se o 2 pronájmy bytů pro zaměstnance,
2 pronájmy pro cizí a pronájmy nebytových prostor v nájemním domě a další nebytové
krátkodobé pronájmy. Za pronájmy jsme získali do výnosů celkovou částku 324,10 tis. Kč.
V porovnání s rokem předcházejícím to bylo na stejné úrovni. Nebytové prostory v nájemním
domě v přízemí zůstaly i přes nabídku a spolupráci s realitní kanceláří volné, proto od 2. pololetí
se v přízemí domu zřídila klubovna, která je využívána pro edukační činnost. Skutečné náklady
vynaložené na tuto oblast byly 199,57 tis. Kč vycházejí z kalkulovaných nákladů dle položek
oprav a udržování, podílu platů zaměstnanců a zákonných odvodů a podílu odpisů. V tomto
okruhu činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši 124,54 tis. Kč.
2. V oblasti prodeje cizího a komisního zboží, suvenýrů a upomínkových předmětů
jsme dosáhli výnosů 340,73 tis. Kč. Oproti minulému roku se tyto tržby zvýšily jen nepatrně.
Snažíme se sortiment zboží inovovat o atraktivnější druhy suvenýrů. Na prodejnách mají
návštěvníci možnost nákupu suvenýrů a upomínkových předmětů bezhotovostním stykem –
přes platební terminál. Skutečné náklady za tento okruh činnosti jsou ve výši 311,32 tis. Kč a
obsahují kromě hlavní položky prodané zboží, podíl nákladů na platy, podíl na zákonné pojištění
a podíl na odpisech. V tomto okruhu činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši
29,41 tis. Kč, což je cca o 13 tis. Kč více než vloni.
3. V oblasti spolupráce s obcemi při zajišťování svatebních obřadů jsme dosáhli
výnosů ve výši 95,5 tis. Kč, což je o 19,4 tis. méně než v roce 2018. Skutečné náklady
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vynaložené pro tuto oblast byly ve výši 17,33 tis. Kč a týkají se spotřeby materiálu, podílu
mzdových nákladů při přípravě obřadů a podílu odpisů. V tomto okruhu činnosti bylo
dosaženo kladného HV ve výši 78,16 tis. Kč.

g) Peněžní fondy
Fond odměn (SU 411) vykazoval k 1. 1. 2019 stav 539.300 Kč, v daném roce nebylo z fondu
čerpáno. Fond byl povýšen o částku rozděleného hospodářského výsledku z roku 2018 ve výši
50 tis. Kč. Konečný stav k 31. 12. 2019 je 589.300 Kč, fond je krytý peněžními prostředky na
běžném účtu.
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) vykazoval k 1. 1. 2019 stav 177.218,02 Kč.
Průběžně během roku byl tvořen základním přídělem z hrubých mezd ve výši 2 % a to celkovou
částkou 236.788, -Kč. Fond byl čerpán na základě plánu čerpání a na základě zásad pro čerpání
FKSP následovně: na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 94.356, - Kč, na penzijní
připojištění zaměstnancům bylo čerpáno 113.050, - Kč. Zaměstnavatel přispívá na tento
benefit na jednoho zaměstnance částkou 350,- Kč. Na nepeněžité poskytnutí darů při životních
jubileích zaměstnancům bylo čerpáno 8.000 Kč. Na dárkové poukázky pro všechny
zaměstnance ve výši 600,-Kč na osobu, bylo v celkové výši čerpáno 22.800, - Kč. Konečný stav
k 31. 12. 2019 je 175.800,02 Kč. Tento stav je plně krytý na samostatném běžném účtu FKSP.
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) k 1. 1. 2019 vykazoval
stav 4.978.905,15 Kč. Fond byl navýšen po schválení zřizovatelem o část zlepšeného výsledku
hospodaření
z
roku
2018
ve
výši
34.094,39
Kč
a
konečný
stav
k 31. 12. 2019 vykazujeme ve výši 5.012.999,54 tis. Kč. Rezervní fond je finančně krytý.
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) k 1. 1. 2019 vykazoval nulu. Během roku
organizace přijala peněžní dary ve výši 20.000, - Kč. Částka 10.000 Kč byla účelově darována
na podporu kulturního programu na akci „Bubofest“ a 10.000 Kč na pokrytí nákladů spojených
s dobrovolnými aktivitami brigádníků na hradě Sovinci. Účel těchto darovacích smluv byl
naplněn a ke konci účetního období na tomto fondu byla vykazována opět nula.
Fond investic (SU 416) k 1. 1. 2019 vykazoval 4.550.306,97 Kč. Fond byl tvořen částkou
ročních odpisů 1.517.312, - Kč z toho z velké části z příspěvku od zřizovatele na krytí odpisů
dlouhodobého majetku v celkové výši 1.504.560, - Kč. Další tvorbou fondu byl investiční
příspěvek od zřizovatele v rámci projektu Technotrasa ve výši 100.000, - Kč. Při financování
reprodukce majetku na opravy bylo plánované čerpání fondu ve výši 1.250.000 tis., ve
skutečnosti bylo na opravy majetku čerpáno 766.091,70 Kč, investiční prostředky na pořízení
nového DHM byly čerpány ve výši 230.233,- Kč a to na nákup tiskárny A3 (60.234 Kč), na
pořízení dětského hřiště a zastřešeného dřevěného altánu celkem (169.999, - Kč); na nákup
sbírkových předmětů bylo použito celkem 117.350 Kč. Konečný stav na fondu investic
k 31. 12. 2019 je 5.130.944,27 Kč. Fond investic je plně krytý.

h) Pohledávky
Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2019 jsou ve výši 620.836,79 Kč, z toho na jednotlivých
účtech je stav:
311 - Odběratelé 37.561, - Kč – jsou to běžné pohledávky z odběratelských vztahů
v době splatnosti,
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314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 59.220, - Kč, týká se běžné provozní zálohy
v době splatnosti
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti – 3.000, - Kč týká se pohledávky
jedním dlužníkem z minulých let
335 - Pohledávky za zaměstnanci 5.974, - Kč, týká se průběžných pohledávek v době
splatnosti
381 - Náklady příštích období 46.202,19 Kč, týká se časového rozlišení provozních
nákladů pro rozpuštění v následujícím účetním období
385 – Příjmy příštích období – 417.381,30 Kč očekávaná platba v roce 2020
388 - Dohadné účty aktivní 29.925,30,- Kč – budoucí přijatá platba za přefakturaci
el. energie za byt
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 21.925,30 Kč, týká se přeplatků od dodavatele
energií v době splatnosti

za

i) Závazky
Krátkodobé závazky k 31. 12. 2019 jsou ve výši 2.038.128,68 Kč, z toho na jednotlivých účtech
je stav:
321 - Dodavatelé 511.916,23 Kč, týká se dodavatelských závazků v době splatnosti, 324 –
Krátkodobé přijaté zálohy – 66.651, - Kč, týká se přijatých jistot a záloh u dvou
nájemních bytů
331 - Zaměstnanci 737.014,- Kč, týká se mezd vyplacených v lednu 2020 za prosinec
2019
336 - Sociální pojištění 283.904, - Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu
následujícího roku
337 - Zdravotní pojištění 123.175,- Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu
následujícího roku
342 - Ostatní daně 107.966,- Kč, týká se odvodu zálohové a srážkové daně
u zaměstnanců se splatností v lednu následujícího roku
383 – Výdaje příštích období 3.210,- Kč
384 - Výnosy příštích období 100.238,93 Kč, týká se časového rozlišení výnosů
389 - Dohadné účty pasivní 73.719,52,- Kč, týká se dohadných položek časového
rozlišení výnosů
378 - Ostatní krátkodobé závazky 30.334,- Kč, týká se exekučních srážek
zaměstnanců se splatností v lednu následujícího roku a přeplatku na nájmu se
splatností v lednu 2020.
Výše uvedené závazky jsou předepsané ve lhůtě splatnosti.

9. Výsledky kontrol
V roce 2019 proběhly v naší organizaci následující veřejnosprávní kontroly:
1. Kontrola provedena: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Regionální pobočkou
v Ostravě, pobočka pro Moravskoslezský kraj, Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava
Předmět kontroly: Kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění,
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
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Termín kontroly: 7. 2. 2019
Kontrolované období: od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2018
Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR.
Plnění povinností v oblasti oznamovací povinnosti – nedostatky nebyly zjištěny.
Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle
účetní evidence – nedostatky nebyly zjištěny.
Kontrola dodržování termínů splatnosti pojistného – penále nebylo předepsáno.
Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného – nedostatky nebyly zjištěny.
Závěrečný protokol o výsledku kontroly je uložen v kanceláři ekonomického úseku muzea.
2. Kontrola provedena: Moravskoslezským krajem, Krajským úřadem, odborem podpory
korporátního řízení a kontroly
Předmět kontroly: Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky se
zaměřením na oblast evidence, správy a ochrany sbírek muzejní povahy a oblast plnění
povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv
Termín kontroly: 10. 6. – 14. 6. 2019
Kontrolované období: rok 2018, 2019
Závěr kontroly: V organizaci jsou nastaveny a dodržovány postupy pro vedení evidence
sbírkových předmětů a jejich pořizování. Tyto postupy jsou v souladu s ustanoveními zákona
č. 122/2000 Sb., a vyhláškou č. 275/2000 Sb. U kontroly plnění povinností vyplývajících ze
zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) nebyla zjištěna pochybení. U ostatních
kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky.
Protokol o kontrole provedené na základě pověření ke kontrole č. 415/03/2019, č. j. MSK
91620/2019 je uložen na ekonomickém úseku.

3. Kontrola provedena: Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem Olomouckého
a Moravskoslezského kraje, Krapkova 1159/3, Olomouc.
Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc
dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14.
První kontrolní úkon: § 5 odst. 2 c) zákona o kontrole – Kontrolní úkon bezprostředně
předcházející předložení průkazu
Termín kontroly: 9. 7. 2019
Provozovna: Hrad Sovinec, Sovinec 58, Jiříkov 79351
Závěr kontroly: U kontrolního nákupu nebyly zjištěny závady ani nebyla prokázána
diskriminace spotřebitele ve smyslu ust. § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
v platném znění.
Protokol o kontrole Identifikační kód 311806210604101 je uložen na ekonomickém úseku.
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10. Vyhodnocení plnění povinného

podílu

dle zákona č. 435/2004 Sb.

o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů
Organizace za rok 2019 splnila

povinnost uloženou zákonem č. 435/2004 Sb.(§ 83)

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 2019 činil 35,93 osob z toho povinný podíl
(4 %) činí 1,43 osob. Organizace zaměstnává celkem 3,25 osob se zdravotním postižením a
tím splňuje zákonem předepsaný podíl více než dvojnásobně.

11. 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 – 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu – nejsou
d) výsledek řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona – nejsou
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – nejsou
12. 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.
Doplňující informace:
Způsob zajištění stravování
- náhradní způsob (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené
strávníkem)
Organizace poskytuje svým zaměstnancům poukázky na stravování za zvýhodněnou cenu. Na
cenu stravenky, která je v nominální hodnotě 80,- Kč přispívá organizace částkou 44,- Kč, (což
činí 55 % provozních nákladů z celkové ceny stravenky), z FKSP je přispíváno částkou 12,- Kč
a zaměstnanec přispívá částkou 24,- Kč.
Vypracovali:
Ing. Jitka Koščáková
PhDr. Tomáš Niesner
Věra Bílková
V Bruntále dne 6. března 2020
Ing. Jitka Koščáková, v.r.
ředitelka
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