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Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2010 
 
1. 
Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 
Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál 
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 
E-mail: muzeum@mubr.cz 
URL: www.mubr.cz 
Kraj: Moravskoslezský 
zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
IČO: 00095354 
Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka 
 
Sídlo muzea:  Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál 

Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 
E-mail: muzeum@mubr.cz 

 
Pobočky:         Hrad Sovinec, 793 51 autopošta Břidličná 

Telefon, fax: 554 295 113 
E-mail: sovinec@mubr.cz 

         
Kosárna Karlovice,  793 23 Karlovice ve Slezsku č.p. 146 

Telefon, fax: 554 744 077 
 E-mail: kosarna@mubr.cz 
 
2. 
Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 636 m2  
Počet expozic: 17 
Počet nově uspořádaných výstav: 22 
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 49 853 
Návštěvníci kulturně výchovných akcí: 36 871 
Počet kulturních akcí: 51 
Počet badatelů: 137 
Počet přednášek, exkurzí a odborných výkladů: 42 
 
Sbírkové fondy: 

muzejní sbírky:  20 057 přírůstkových čísel 
44 308 kusů  
25 145 evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR  

 památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): 1 742 evidenční čísla 
 zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec: 33 500 svazků 
Počet knihovních jednotek: 11 952 
Počet objektů ve správě prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál) 
Počet objektů ve správě prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec, 

kosárna Karlovice ve Slezsku) 
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 797 m2 

 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 32 
Počet odborných pracovníků (kurátoři sbírek, konzervátoři, knihovníci, kulturně-osvětoví 

pracovníci/výtvarníci, dokumentátoři - přepočtený stav): 7,5 
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3. Plnění činnosti organizace  
 
 
3.a Plněné stěžejní úkoly: 

 - práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupně, depozitární 
režimy včetně vybudování nového depozitáře obrazů, hlášení do 
CES, inventarizace řádná a předávací, konzervace sbírek, 
zápůjčky) (viz bod 3.b.I.) 

- provozování celkem 17 expozic (viz bod 4. Plnění poslání organizace) 
- úpravy a doplnění stávajících, nové instalace: 

- zámek Bruntál - zámecká expozice - reinstalace a nová 
instalace celkem 7 zámeckých pokojů 

- kosárna Karlovice - rozšíření expozice bydlení o další 
2 prostory v 2. NP, reinstalace 1. NP  

- příprava a realizace výstav - realizováno celkem 23 výstav (viz bod 4. 
Plnění poslání organizace) 

- příprava a realizace doprovodných kulturních akcí včetně akcí na 
hradě Sovinci 

   - odborná a výzkumná činnost (viz bod 3.b.II.) 
   - ediční a publikační činnost (viz bod 3.b.III.) 

- realizace přednášek, služby badatelům (viz bod 3.b.IV.) 
   - služby muzejní knihovny (viz bod 3.b.I.) 

 
 

3.b Zpráva o plnění úkolů 
 
Oborové ukazatele  
 

 

OBOROVÉ UKAZATELE  

sbírkových předmětů v CES (centrální evidence sbírek) 25 145  

přírůstky sbírek celkem 297 ev.č. / 598 ks  

-přírůstky sbírek (nákup) 85 ev.č. / 106 ks  

-přírůstky sbírek (v Kč) 79.530,- Kč 

-přírůstky sbírek (bezúplatný převod-dar, dědictví,…) 151 ev.č. / 215 ks 

-přírůstky sbírek (vlastní činnost) 61 ev.č. / 277 ks 

konzervované a restaurované předměty (ks) 191 

počet výpůjček jinému subjektu 733  /18 smluv/ 

 5.3.1 SBÍRKY  (POČTY)  počet výpůjček od jiného subjektu 338  /15smluv/ 

odborné texty (články) 10  

propagační články psané zaměstnancem PO 22 

články v tisku týkající se PO  101 

 5.3.2 PUBLIKAČNÍ ČINNOST  počet vydaných publikací, letáků,…  7  

počet podaných přihlášek 10 5.3.3 GRANTOVÉ PROJEKTY 
(nad 20. tis. Kč)     z toho počet úspěšných k 30.6. 8 
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Péče o předměty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové fondy, knihovní fondy a 
fotoarchiv - a prezentační a kulturněosvětová činnost byly v roce 2010 zabezpečovány 
v souladu s platnou organizační strukturou Muzea v Bruntále, p.o., následujícími pracovníky: 
 
 
Mgr. Hana Garncarzová - ředitelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné činnosti; koncepce a 

organizace výstav moderního výtvarného umění 
 
 
Muzejní útvar: 
Mgr. Viktor Čapka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu 
Mgr. Igor Hornišer - kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné - 

společenskovědní (úvazek 0,75) 
Yvonna Raiskupová - konzervátorka (úvazek 0,5) 
Vladimíra Kostrhounová - konzervátorka 
Kateřina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturně osvětová pracovnice  
Mgr. Květoslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - společenskovědní, s výjimkou 

fondu archeologie, lesnictví, militaria a části fondu historie umění 
PhDr. Tomáš Niesner - zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor fondu 

militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné - společenskovědní 
Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tisků. kurátorka zámecké knihovny - části 

fondu deponovaného v mezaninu severního křídla zámku 
Ing. Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - přírodovědní a fondu lesnictví z podsbírky 

jiné - společenskovědní 
 
 
Útvar památkové péče.  
PhDr. Ľubica Mezerová - vedoucí útvaru, historička umění, památkářka, kurátorka 

památkových fondů, a části muzejního fondu historie umění, odborná správa muzejního 
fondu historie umění podsbírky jiné- společenskovědní 

Jiřina Miketová – správce, pokladník a průvodce kosárny v Karlovicích 
Pavel Zástěra – správce hradu Sovince 
Kateřina Jarmarová – pokladník a vedoucí průvodců na hradě Sovinci 
Filip Ondruška – údržbář hradu Sovince 
Ing. Karel Raszka - průvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále 
Sezónní průvodci 
 
 
Plnění úkolů v oblasti péče o předměty kulturní povahy, v prezentační a kulturně osvětové 
činnosti bylo v roce 2010 výrazně ovlivněno pracovní absencí některých odborných 
pracovníků - Mgr. Květoslava Málková, PhD. od května 2010 na nemocenské a posléze 
mateřské dovolené, dlouhodobě nemocné byly konzervátorka Vladimíra Kostrhounová (leden 
- červen 2010) a výtvarnice, kulturně osvětová a edukační pracovnice Kateřina Košnovská-
Járková (září - prosinec 2010) 
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I. Sbírkotvorná a dokumentační činnost 
 
Početní stav sbírek hlášených v CES, akvizice, konzervování a restaurování, výpůjčky a 
zápůjčky - viz tabulka „Oborové ukazatele“ - dále doplnění: 
- evidence v Centrální evidenci sbírek MK ČR -  

- celkem 25 145 evidenčních záznamů, z toho  
- podsbírka jiná-společenskovědní: 23 539 evidenčních záznamů (vyřazeno 2 955 ev.z.) 
- podsbírka jiná-přírodovědní:         1 606 evidenčních záznamů (vyřazeno 545 ev.z.) 

- hlášení odeslána k 20.2., 20.5. a 20.11. 2010, zpracováno 1159 záznamů  
- akvizice: celkem 297 přírůstkových čísel, tj. 598 kusů, z toho 

- podsbírka jiná-společenskovědní: 288 přírůstkových čísel, tj. 416 kusů  
- podsbírka jiná-přírodovědní:  9 přírůstkových čísel, tj. 182 kusů 

- početní stav muzejních sbírek: 20 057 přírůstkových čísel, 44 308 kusů předmětů 
- evidence muzejních sbírek 2. stupně - systematická - zpracováno 1 872 sbírkové předměty;  
- evidence výpočetní technikou - celkem zpracovány 2 594 předměty kulturní povahy, z toho: 

- v programu DEMUSkat (muzejní fond, 2. stupeň) - 1 886 
- v programu DEMUSevi (muzejní fond, 1. stupeň) -   573 
- v programu UFAND (muzejní fond, 1. stupeň) -     13 
- v programu CastIS (památkový fond)   -     68 
- v programu KPwin (muzejní knihovna)   -     54 

- digitalizace sbírek - zdigitalizováno 288 ks předmětů  
- inventarizace řádné- zinventarizováno 2 148 evidenční čísel muzejních sbírkových předmětů  
- inventarizace předávací - předávka fondu militarií a fondu UH 1 a UH 5 
- nápravná opatření z řádných inventarizací  

- do 14.1.2010 byla realizována nápravná opatření stanovená ředitelkou po inventarizaci 
sbírky v roce 2009 (opravy evidenčních zápisů) 

- do 14.10.2010 byla realizována nápravná opatření stanovená ředitelkou po inventarizaci 
sbírky v roce 2009 (opravy evidenčních zápisů) 

- pohyb sbírek - zápůjčky: zapůjčeny celkem 733 předměty 
  - výpůjčky: vypůjčeno celkem 338 předmětů  
- přehledy sbírek - zpracován přehled sbírek pro zavedení Sbírky Muzea v Bruntále do 

účetnictví a přehled sbírek spadajících pod NAD pro SOkA Bruntál  
- restaurování sbírek - externě restaurováno 13 sbírkových předmětů, z toho 4 z muzejních 

sbírek (kabinet z 1. pol. 17. stol., 2 putti z konce 18. století, Ukřižování z poč.19. století) a 
9 předmětů památkového fondu (šatní skříň, střední Evropa, přelom 17. a 18. století ; 8 ks 
portrétů velmistrů, 2. polovina 18. století) 

- preparování sbírek - externě preparovány 4 sbírkové předměty 
- konzervování sbírek - konzervátoři muzea zkonzervovali celkem 174 sbírkové předměty  
- depozitární režimy - vybudování nového depozitáře obrazů památkového fondu, plynování 

depozitářů v Bruntále a expozic v Karlovicích, ukládání sbírek, aktualizace lokačních 
seznamů, kontroly stavu  

- muzejní knihovna:  celkem 11 952 knihovní jednotky 
přírůstky - 121 knihovní jednotka   
výpůjčky - 453 
 

- Památkové fondy: 
- Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů 
1 742 ev. jednotek předmětů, v programu CastIS opraveno 68 evidenčních záznamů 
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Zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec 
V roce 2010 provedena celková revize zpracované části knihovny, byly zkontrolovány a 
případně doplněny starší evidenční záznamy. 
 
 
II. Odborná činnost 
 
- příprava nových muzejních expozic, úprava a doplnění stávajících  

- zámek Bruntál - zámecká expozice - reinstalace a nová instalace celkem 7 zámeckých 
pokojů 

- kosárna Karlovice - rozšíření expozice bydlení o další 2 prostory v 2. NP, reinstalace 
1. NP  

- zahájení přípravy nové expozice v budově 6. brány na Sovinci - v souvislosti 
s postupem rekonstrukčních prací bude expozice zpřístupněna až na počátku sezóny 
2011 

- příprava výstav, publikací, odborných i popularizačních textů, přednášek, odborných 
výkladů a edukačních programů - viz níže bod „III.Prezentační činnost“ a „4. Plnění 
poslání organizace“ 

- posudky, odborné praxe atd.  
- podklady pro naučnou stezku v Karlovicích - texty k architektuře a osídlení  
- podklady po vytvoření modelu jesenického domu, texty do expozice k osídlení 

a vesnické architektuře pro Muzeum Jesenicka  
- posudky koncepcí, projektů a pod. (4: Hornišer; Niesner; Mezerová) 
- oponentury závěrečných prací studentů (3, Mezerová) 
- odborné posudky na bakalářské práce studentů (2, Mezerová) 
- vedení praxí studentů (10, 9 -Mezerová, 1 - Málková, Niesner) 
- odborná konzultace - model hradu Sovinec (Mezerová, Niesner) 

- zabezpečení další etapy dosadby zámeckého parku - listnaté stromy a keře (Svobodová) 
- odborná a dokumentační činnost:  

- zpracování slovníku místních a pomístních názvů okresu Bruntál – úkol úspěšně 
dokončen, slovník v elektronické podobě (Hornišer) 

- další úkoly stanovené v ročním plánu práce (Mapování a popis terénních pozůstatků 
důlních děl a hornických sídel v prostoru Andělskohorského rudného revíru, Vysoká; 
Korespondence Rudolfa Heinricha z Huzové - vše Hornišer) byly plněny v omezené 
míře z důvodu plnění prioritních úkolů v oblasti práce se sbírkami a prezentační po 
odchodu Mgr. K. Málkové, PhD. na nemocenskou a posléze mateřskou a V. 
Kostrhounové a K. Košnovské-Járkové na dlouhodobé nemocenské. Mapování bude 
dokončeno v roce 2011, korespondence v roce 2012. 

- výzkumná činnost: původně plánovaný komparativní průzkum života společnosti v zemích 
tzv. sovětského bloku formou biografických vyprávění (úkol řešen Ústavem 
soudobých dějin Akademie věd České republiky v letech, participace na úkolu za 
Muzeum v Bruntále - Niesner) byl v 1. pololetí 2010 řešitelem zrušen z důvodu 
omezení výzkumné činnosti zahraničními partnery  
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III. Prezentační činnost 
 
- ediční činnost: 

- Málková, K.: Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku 1859-1914. Bruntál 2010, 
254 s., náklad 500 ks. 

- Müller, K.: Katalog erbů Řádu německých rytířů. Bruntál 2010, 72 s., náklad 500 ks. 
- Sborník bruntálského muzea 2010. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka, T. 

Niesner, P. Vojtal. Bruntál 2010, 118 s., náklad 300 ks. 
- letáčky Zámek Bruntál, Hrad Sovinec, Kosárna Karlovice, PF 2011 

 
- odborné texty:  

- Hornišer, I.: Bruntálské spolky a sdružení do května 1945. Sborník Bruntálského muzea 
2010, Bruntál 2010, s. 39-62. 

- Hornišer, I.: Rodina Ascherova. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, únor 2009. 
- Hornišer, I.: Vodní díla v Malé Morávce. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, říjen 

2009. 
- Mezerová, Ľ.: Co je jesenický dům. Náš domov, březen 2010. 
- Mezerová, Ľ.: Domy s historií. O zajímavých stavbách okresu Bruntál. Bruntálský deník, 

od 30.6.2010 1x týdně, 23 pokračování. 
- Mezerová, Ľ.: Nauční stezka historií a přírodou. Karlovice. Průvodce. (texty 

k architektuře a osídlení). Actea 2010. 
- Mezerová, Ľ.: Jesenická vesnická architektura. In: Sborník přednášek z konference ke 

40. výročí ChKO Jeseníky, Karlova Studánka, listopad 2009, Karlova Studánka 
2010.  

- Mezerová, Ľ.: Nemovité kulturní památky Bruntálska 2010. Bruntál 2010. 
- Mezerová, Ľ.: Zámek Bruntál – restaurování 2009. Sborník Bruntálského muzea 2010, 

Bruntál 2010, s. 98-108. 
- Niesner, T.: Společensko-politický a hospodářský vývoj na Bruntálsku ve 20. století 

Sborník Bruntálského muzea 2010, Bruntál 2010, s. 3-34. 
 
- televizní a rozhlasové relace: pracovníci muzea (Mezerová, Hornišer) vystoupili celkem 

v 8 televizních (TV Polar, ČT Ostrava) a 7 rozhlasových relacích (ČR Ostrava a 
Olomouc) 

 
- propagace:  - v tisku 123 texty o muzeu a jeho aktivitách 
   - propagace na vlastních i cizích www. stánkách  

- na internetu zavěšeno 18 elektronických dokumentů 
- na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno, leden 2010 

 
IV. Realizace přednášek, odborných výkladů, edukačních programů; služby badatelům 
- přednášky - 25 (16 témat), 728 posluchačů  
- odborné výklady v expozicích a na výstavách - 13 
- edukační programy k výstavám - 4, 331 osob 
celkem realizováno 42 
 
- badatelé - 137 (44 - ve sbírkách, 30 - knihovna, 7 fotoarchiv, 56- faktografické z oborů 

v muzeu zastoupených)  
 
 
 



 7

4. Plnění poslání organizace: 
 
 

ČINNOST ORGANIZACE:  

4.1 počet výstav celkem v rámci PO (i pokračující z předešlého období): 23 

 z toho převzaté výstavy 9 

z toho počet nově otevřených výstav 22 

4.2 počet expozic celkem 17 

z toho počet nově otevřených expozic  0 

4.3 doplňující kulturní akce – placené, neplacené 26 

 
 

NÁVŠTĚVNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ 

  počet expozic, výstav a akcí počet návštěvníků* 

výstavy a expozice = body 4.1 + 4.2  40 49 853 
ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3)  26 36 143 
ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3)    

knihovna xxx 459 
*  u placeného vstupu dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí v daném objektu 
návštěvníci nepočítáni 2 x  
 
 
Zámek Bruntál - expozice 
 
 Zámecká expozice Bruntál       návštěvnost: 12 747  

Zpřístupněna 2.1.2010 
Sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s původním mobiliářem ze 16. až 19. století, 
schodiště a kaple v přízemí 
 

 Řemeslo má zlaté dno                   návštěvnost: 816 
Ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových předmětů 
jednotlivá řemesla a živnosti, didaktická složka . 
 

 Příroda Bruntálska                    návštěvnost: 660 
Ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu v celé šíři, ve 
3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická složka.  

 
Zámek Bruntál - výstavy 
 
(3.12.2009-) 1.1. -20.1.2010 Káva - velké kouzlo malého zrnka -         návštěvnost :31 
21.1.-26.2.  Svatoslav Böhm - Obrazy-reliéfy a grafický design -     návštěvnost: 62 
18.2.-14.3.  Príbeh detí vetra. Historie slovenských Romů       návštěvnost: 138 
2.3.-28.3.  Jan Naš - Dřevo            návštěvnost: 155 
23.3.-2.5.  Rostlinné barvení           návštěvnost: 144 
27.3.-5.4.  Bruntálská kraslice (soutěžní výstava kraslic)   návštěvnost: 110 (1 409) 
8.4.-2.5.  František Vízner - Sklo            návštěvnost: 222 
21.5.-27.6.  Jedna z lidských vášní (sběratelství)       návštěvnost: 198 (1 374) 
2.6.-31.8.  Inge Kosková. Kresby          návštěvnost: 145 
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2.7.-1.8.  Jan Svoboda - Jindřich Štreit: Proměny        návštěvnost: 140 
14.8.-15.8.  Výstava Českého zahrádkářského svazu Bruntál   návštěvnost: 1 400 
3.9.-26.9.  Jak vidím Jeseníky (fotografie soutěže SChKOJ)        návštěvnost: 58 
10.9.-31.10.  Čtyři jedničky (V. Boštík, M.Grygar, K.Malich, Z. Sýkora)   návšť: 203 
17.9.-19.9.  Bonsaje a suiseky. Od stromu k bonsaji.        návštěvnost: 189 
6.10.-21.11.  Jakub Požár - Myopie 2008-2010 -          návštěvnost: 85 
4.11.-5.12.  Jindřich Gola - Návraty          návštěvnost: 109 
2.12.-31.12. 2010 Já bych rád k Betlému (betlémy)         návštěvnost: 390 (2801) 
11.12.-31.12.2010  Vánoční ozdoba 2010 (soutěžní výstava)        návštěvnost: 68 (2 479) 
 
Zámek Bruntál - akce 
 
27.3.2010   Velikonoce na zámku       návštěvnost: 1 299 
21.5.2010  Muzejní noc        návštěvnost: 1 176 
10.12.2010  Keep Smiling Gospel Orlová - adventní koncert         návštěvnost: 81 
11.12.2010  Vánoce na zámku          návštěvnost 2 411 
 
 
Muzeum Karlovice - expozice (zpřístupněny 1.4.2010) 
 
 Člověk a les. Expozice lesnictví.  

Semenářství a školkařství, ochrana a pěstování lesa, těžební činnost, hospodářské 
plánování v lesním hospodářství. Nová lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny 
komplexně představující lesnickou činnost od pěstování lesa až po hospodářské využití.  
 

 Domácnost z první poloviny 20. století 
Ve 2 místnostech v přízemí stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem, v 1. patře 
zařízená kuchyně a pracovna lesníka 
 

Obydlí lesníka  
V 1. patře zařízená kuchyně a pracovna lesníka. Regionální. 
 

 Zemědělské stroje, nářadí a náčiní 
Ve stodole vedle kosárny zemědělské stroje a nářadí. 

     návštěvnost (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): 1 270 
 
Muzeum Karlovice - výstavy 
 
1.4. - 31.10.  Tajemství kávy     návštěvnost: 1 270 
 
 
Hrad Sovinec - expozice  (zpřístupněn od 3.4.2010) 
 
 
 Střípky z historie hradu 

V hradních konírnách - historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií, plánů, 
map. 
 

 Historie lesnického školství na hradě Sovinci 
Expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě, v konírnách.  
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 Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále  
V patře purkrabství nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea.  
 

 Numismatika. řády a vyznamenání ze sbírek muzea  
V patře purkrabství, nejzajímavější řády a vyznamenání ze sbírek, přehled dobových 
platidel, cen a platů. 
 

 Právo útrpné na hradě  
Mučírna ve sklepě purkrabství realizovaná pomocí replik sbírkových předmětů muzea.  
 

 Hradní síň 
V budově 7. brány zařízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliářem z konce 
19. století. 
  

 Zlomky minulosti 
Expozice v přízemí purkrabství , prezentující archeologické nálezy na hradě a unikátní 
erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích.  
 

 Rytířský sál  
Expozice v patře tzv. Remteru. 
 

 Jídelní sklep  
Expozice ve sklepě Jižního paláce. 
 

 Vinný sklep  
Expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou. 
 

           návštěvnost (všechny expozice v rámci prohlídek hradu): 23 216 
 
Hrad Sovinec - výstavy 
 
24.4.-23.5.  Oděvy pěti století - historické šaty V. Kulové    návštěvnost: 1 712 
29.5.-30.10.  Čestmír Suška: Sochy      návštěvnost: 14 386 
1.4.- 4.10  Erbovní bestie          návštěvnost: 3 960 
 
Hrad Sovinec - akce 
 
3.4.-5.4.  Proutek na beránka Ludvu    návštěvnost: 2 868 
17.4.-18.4.  Na pomlázkové veselici    návštěvnost: 1 714 
1.5.-2.5.  Přízrak temné věže     návštěvnost: 1 467 
15. 5.-16.5.  Putování čarodějnice Durmy       návštěvnost: 432 
22. 5.-23.5.  Láry fáry do pohádky      návštěvnost: 1 786 
4.6.-5.6.  Strašidelné večerní prohlídky          návštěvnost: 68 
12. 6.-13.6.  Mord na Sovinci         návštěvnost: 990 
26.6.   Noc filmů         návštěvnost: 100  
3.7.-4.7.  Probuzení draka         návštěvnost: 998 
5.7.-6.7.  Sovinecké hrátky         návštěvnost: 978+610 
10.7.-11.7.  Střevíc bílé paní          návštěvnost: 1878+37 
17.7.-18.7.  Za čest a krále      návštěvnost: 3 791 
24.7.-25.7.  Praděd na hradě     návštěvnost: 1 167 
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31.7.-1.8.  Lekníny vodníka Mařenky    návštěvnost: 3 233 
7.8.-8.8.   Past na medvěda     návštěvnost: 2 337 
14.8.-15.8.  Tajemství staré almary    návštěvnost: 2 038 
21.8.-22.8.  Hodokvas rytíře Kobylky    návštěvnost: 3 799 
28.8.-29.8.  Ostří Východu      návštěvnost: 1 095 
11.9.   Diablo           návštěvnost: 230 
18.9.-19.9.  Prokletí černé vdovy       návštěvnost: 1522 
25.9.   Z válečných deníků         návštěvnost: 489 
2.10.-3.10.  Hofmistrova závěť     návštěvnost: 1 411 
 
 
stručná charakteristika návštěvníků  

ROZDĚLENÍ NÁVŠT ĚVNÍK Ů 

Celkem 78 699 
- z toho zámek Bruntál 23 037 
- z toho hrad Sovinec 54 392 

 PO a pobočky - z toho kosárna Karlovice   1 270 
 
 

 
5.  Vzdělávání zaměstnanců 
 
Garncarzová:  - 2.-3.11.2010:Muzea, autorský zákon a digitalizace. VI. celorepublikové 

kolokvium, Brno, A MG 
Hornišer:   - 2.-3.11.2010:Muzea, autorský zákon a digitalizace. VI. celorepublikové 

kolokvium, Brno, AMG 
Mezerová:       - 4.2.2010: Tajemství materiálů, odborný seminář, zaměřený na nedestruktivní 

metody průzkumu předmětů kulturního dědictví, Praha, NM 
    - 11.-12.5.2010: Muzea, památky a konzervace, Opava, SZM a Slezská 

univerzita 
    - 2.-3.11.2010:Muzea, autorský zákon a digitalizace. VI. celorepublikové 

kolokvium, Brno, AMG 
    - 29.9.2010: X. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku se 

seminářem na téma „Jesenicko v kontextu vývoje slezské a 
moravské architektury“; MÚ Jeseník, ZA Opava  

Niesner:         - 11.-12.5.2010: Muzea, památky a konzervace, Opava, SZM a Slezská 
univerzita 

Nováková:     - 7.- 9.9.2010:seminář muzejních knihovníků, Česká Lípa, AMG 
     - 30.11.2010: seminář - práce s programem KPWin SQL, Pardubice, Krajská 

knihovna 
Papajová:      -  6.5. 2010: metodika účetnictví 2010 
Svobodová:    - 25.5.2010: seminář „Ochrana dřevin rostoucích mimo les“, Krnov, MÚ  

 - 31.5.- 4.6.2010: botanický seminář Radíkov, AMG 
 - 12.-13.10.2010: botanický seminář Brno, AMG 

Tomaščáková: - 13.9. 2010: pokladna – její organizace a vedení 
Trli číková:      - 29.1. 2010: zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti 

 - 19.11. 2010: nemocenské a důchodové pojištění 
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6. Objekty Muzea v Bruntále  - provedené opravy, obnova a úpravy 
 
6.1. Zámek Bruntál - areál 
 
6.1.1.projekční práce  

 - PD Obnova nádvoří  
 
6.1.2.stavební a restaurátorské práce 

– restaurování ve 2. NP. (štuky v audienčním sále, malby v kapitulním sále,…)  
– realizace části výsadby parku podle projektu (listnaté solitéry)  

 
6.1.3.údržba a opravy  

- oprava podlahy v přízemí (dřevomorka)  
- oprava dveří a zárubní z arkád (voda, orient)  
- oprava střešních krytin po zimním období  
- odstranění závad z elektrorevizí   
- nátěry mříží 
- opravy oplocení objektu  
- malby kanceláří  
- vrátnice vestavěná skříň na zakrytí ústředen ve vrátnici  
- údržba parku (výsadba, sečení, hnojení, …)  

 
6.1.4. ostatní 

- výroba a instalace závěsných sítí na obrazy památkového fondu  
 
 
6.2. Hrad Sovinec 
 
6.2.1.projekční a přípravné práce 

– rozšíření EZS na 6. bránu a dokončení v jižním paláci  
 
6.2.2.stavební a restaurátorské práce 

– oprava 6. brány  
– havarijní statické zajištění v příkopu 
– oprava psince (čističky)  
 

6.2.3.údržba a opravy  
       -    opravy interiéru (zařízení) 1. brány- místnost proti pokladně  

− opravy střech po zimním období  
− oprava a doplnění osvětlení všech nádvoří  
− údržba inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, čistička)  
− údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně  
− nátěry kovových a dřevěných konstrukcí (kování, zábradlí,…)  

 
6.3. Kosárna Karlovice 
 
6.3.1.stavební a restaurátorské práce 

– postavení kamen v přízemí  
– nátěr podlah a parapetů v bytě  
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6.3.2.údržba a opravy  

- odstranění závad z el. revizí  
- odvětrávací otvory do venkovních dveří sklepa  
-     odřezání a začistění těsnící pěny u sklepního okna  
 

6.3.3.ostatní 
– lavičky obyčejné 2 ks – vlastními silami 

 
6. 4. Pravidelné kontroly, revize a údržba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám. 3/9, 

hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky:  
 

- EZS, EPS, CCTV - 60.000,- Kč (Fides) 
– elektrozařízení 50.000,- Kč + 50.000,- kotel 
– komínů 15.000,- Kč 
– plynu – 4.000,- Kč 
– spotřebičů, nářadí a přístrojů včetně příslušenství 20.000,- Kč 
– tlakových nádob – 15.000,- Kč 
– vozidel autoparku 60.000,- Kč 
– počítače a sítě – 50.000,- Kč 

 
 


