
 
 
 
 
 
 



Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2015 
 
1. 
Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 
Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál 
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 
E-mail: muzeum@mubr.cz 
URL: www.mubr.cz 
Kraj: Moravskoslezský 
zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
IČO: 00095354 
Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka 
 
Sídlo muzea:  Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál 

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

 
Pobočky:         Hrad Sovinec, 793 51 autopošta Břidličná 

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

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

Telefon, fax: 554 744 077 
 E-mail: kosarna@mubr.cz 
 
2. 
Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 838 m2  
Počet expozic: 19  
Počet nově uspořádaných výstav: 16 
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 122 078 
Návštěvníci kulturně výchovných akcí: 45 462 
Posluchači přednášek: 1 195 
Počet kulturních akcí: 35 
Počet přednášek:35 
Počet badatelských úkonů: 176 
 
Sbírkové fondy: 

muzejní sbírky:  18 151 ev. čísel chronologické evidence / 47 459 kusů sb. předmětů 
23 472  evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR 

památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): 1 742 evidenční čísla 
zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec: 33 500 svazků 

Počet knihovních jednotek: 12 470 
Počet objektů ve správě prohlášených za národní kulturní památku: 2 (zámek Bruntál, 

kosárna Karlovice ve Slezsku) 
Počet objektů ve správě prohlášených za nemovitou kulturní památku: 1 (hrad Sovinec,) 
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 921  m2 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 31,8 
Počet odborných pracovníků (kurátoři sbírek, konzervátoři, knihovníci, kulturně-osvětoví 
pracovníci/výtvarníci, dokumentátoři - přepočtený stav): 11,9 

 
 
 



ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  A  PLNĚNÍ  ÚKOLŮ  PŘÍSPĚVKOVÉ  
ORGANIZACE  KRAJE  V  ODVĚTVÍ  KULTURY ZA ROK 2015 

MUZEUM  V  BRUNTÁLE,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE 
ZÁMECKÉ  NÁMĚSTÍ  7, 792 01  BRUNTÁL 

 
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál sídlí na 
zámku v Bruntále (NKP) a  má další pobočky – NKP kosárna Karlovice a kulturní památku 
hrad Sovinec. 
Muzeum v Bruntále je v souladu s ustanovením § 2 odstavce 2 zákona č. 290/2002 Sb., 
příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. 
Muzeum v Bruntále plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, pečuje o 
památkové objekty ve své správě na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
a je veřejnou specializovanou knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 
 
 
B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 

 
Plněné úkoly v oblastech, pro které byla organizace zřízena 
a) Plněné stěžejní úkoly  

– práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupně, počítačová evidence a digitalizace, 
implementace nového programu na evidenci sbírek Museion, depozitární režimy, 
hlášení do CES, inventarizace řádná, lokační seznamy, konzervace sbírek, zápůjčky) 
(viz bod 3.b.I.)  

– provozování celkem 19 expozic – viz bod 4. Plnění poslání organizace 
– úpravy a doplnění stávajících expozic, reinstalace expozice „Lesnická škola“ na Sovinci 
– příprava a realizace výstav – nově realizováno celkem 16 výstav (17 instalací), 

spolupráce na přípravě společné haptické výstavy krajských muzeí Tajemství hlíny– 
viz bod 4.  Plnění poslání organizace 

– příprava a realizace 35 doprovodných kulturních akcí–  viz bod 4.  Plnění poslání 
organizace 

– odborná a výzkumná činnost (bod 3.b.II.)  
– ediční a publikační činnost (bod 3.b.III.)  
– realizace přednášek, služby badatelům (bod 3.b.IV.)  
– služby muzejní knihovny  
 – plnění úkolů stanovených KÚ MSK (akce k 70. výročí osvobození, publikace o sbírkách 

muzeí, příprava nové koncepce rozvoje muzejnictví v kraji v letech 2016–2020, 
koncepce  rozvoje Muzea v Bruntál, p.o., na léta 2016–2020 (s výhledem do roku 2025) 

– analýzy, přehledy, apod) 
 
b) Zpráva o plnění úkolů 
 
3.b.I. Sbírkotvorná a dokumentační činnost – muzejní sbírky, památkový fond 
Početní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (přírůstky), konzervování a restaurování, 

výpůjčky a zápůjčky – viz tabulka „Oborové ukazatele“ 
V roce 2015 Muzeum v Bruntále získalo své sbírky celkem 300 kusů sbírkových předmětů, 

které byly do sbírkové evidence zapsány pod 114 přírůstkovými čísly.  
Významnou akvizici tvoří depot 102 mincí Římské říše z 2. století, nalezených 19. 10. 2014 

v k.ú Milotice, převzatý do sbírkových fondů muzea 25. 6. 2015 



- početní stav muzejních sbírek: 18 151 přírůstkových čísel, 47 459 kusů předmětů 
 
– evidence v Centrální  evidenci sbírek MK ČR:  

 - celkem 23 472  evidenční záznamy, z toho  
 - podsbírka jiná-společenskovědní: 22 141 evidenční záznam  
 - podsbírka jiná-přírodovědní:           1 331 evidenční záznam  

– evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická – zpracovány 333 sbírkové 
 předměty  
 
- Památkové fondy: 
- Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů:    1 742 ev. jednotek předmětů 
 
– evidence výpočetní technikou – celkem zpracováno 808 předmětů 
 – v programu DEMUS    12 

– v programu Museion    586  
– v programu CastIS (památkový fond): 80 
– v programu KP win (muzejní knihovna):     130 

     V průběhu roku 2015 pokračovala implementace, testování a vkládání dat do programu 
Museion firmy MUSOFT 

– digitalizace sbírek – digitalizováno 247 ks předmětů, 485 snímků 
 
– inventarizace sbírkového fondu: v roce 2015 bylo zinventarizováno 2 700 př. č. (= 15,4 

% stavu k 31. 12. 2012 – 17 479), což bylo 12 063 kusů sbírkových předmětů fondů 
Historie – skupina numismatika a Botanika; provedena nápravná opatření nařízená 
ředitelkou po inventarizaci z roku 2014; inventury exponátů v zámecké expozici Bruntál, 
na hradě Sovinci a v kosárně v Karlovicích 

 
– pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky : počet viz tabulka „Oborové ukazatele“; související 

výkony – výběr předmětů, jejich nafocení, ošetření konzervátorem, veškeré evidenční 
záznamy, smlouvy atd. 

 
–  konzervování sbírek – vlastním konzervátorským pracovištěm zkonzervováno celkem 

298 předmětů kulturní povahy, 24 rozpracováno  
– restaurování sbírek externí – 1 sbírkový předmět muzejního fondu, 14 předmětů 

památkového fondu; 
 – pro externí restaurování (předpoklad v roce 2016) připraveno 5 předmětů 

památkového fondu a 7 podkladů pro žádosti v případě předmětů muzejních  
   – provedeno plynování Karlovic 
 
– depozitární režimy – označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání, vydávání 

sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, aktualizace 
lokačních seznamů, kontroly stavu sbírek za účasti konzervátora, předávání vytipovaných 
ohrožených předmětů konzervátorům k ošetření, úklidy depozitářů apod. apod. 

 
– muzejní knihovna:  celkem 12 470 knihovní jednotky 

přírůstky – 130 knihovních jednotek  
výpůjčky – 344 
počet čtenářů – 49  

 
3.b.II. Odborná činnost 
– výzkumné a odborné úkoly – v průběhu roku 2015 řešeno: 



– „Slezsko – paměť, identita, region. Neklidné století. Projekt řešený ve spolupráci se 
Slezským zemským muzeem v Opavě“. Vytipování exponátů na stejnojmennou 
výstavu, zabezpečení fotodokumentace, popisky, katalogová hesla (Opava. SZM  
1.9.2015–16.1.2016) (Hornišer, Niesner) 

– Památníky obětem 2. světové války – fotodokumentace, výstupem výstava a publikace 
(Hornišer, Čapka) 

– Terénní dokumentace důlních děl a archeologických lokalit (Hornišer) 
– Lexikon osob a osobností Bruntálska – základní heuristika, průběžně (Hornišer) 
– Památné stromy na Bruntálsku – fotodokumentace památných stromů, výstupem 

výstava v rámci EHD (Svobodová) 
 

– úprava a doplnění expozic muzea – zámecké expozice Bruntál, na hradě Sovinci 
 (Mezerová), v kosárně Karlovice (Mezerová,Svobodová), na Sovinci reinstalace 
 expozice Lesnické školy (Svobodová) 
 
– příprava výstav – obsahově-scénaristická, organizační, příprava odborných textů – viz 

přehled výstav v bodě 4. Plnění poslání organizace (Garncarzová, Mezerová, Svobodová, 
Hornišer, Čapka, Nováková; Šipošová); dále spolupráce na přípravě společné výstavy 
krajských muzeí Tajemství hlíny 

 
– příprava odborných i popularizačních textů, přednášek, odborných výkladů a akcí – viz 

níže bod „3.b.III.Prezentační činnost“ a „4. Plnění poslání organizace“ 
 
– zpracovávání odborných posudků: 17 (16 Mezerová, 1 Niesner) 
 
– vedení 6 odborných studentských prací (5 - diplomové práce studentů dějin umění FF 

UP Olomouc a SlU Opava- Mezerová, 1 Hornišer) 
– péče o zámecký park v Bruntále  a zahradu v Karlovicích (Svobodová) 
 
– spolupráce s ÚSD AV ČR (Mezerová, Niesner), NPÚ Ostrava (Mezerová), Městem Bruntál 

(Mezerová, Garncarzová, Niesner), Klubem za Starý Bruntál (Mezerová, Niesner), AMG 
(Niesner, Svobodová, Kahoun), Klubem českého pohraničí (Niesner) 

 
- příprava a organizace konferencí, seminářů, workshopů viz IV. .konference, 

semináře, workshopy 
 
3.b.III. Prezentační činnost 
– ediční činnost – vydané: 

Hornišer, I. – Čapka, V.: Památníky osvobození na Bruntálsku. Bruntál 2015, 62 s., 
náklad  300 ks. 

Hornišer. I.: Sousedství na hranici.  Bruntálsko 1938–1946. Bruntál 2015, 135 s., 
náklad 400 ks. 

Sborník bruntálského muzea 2015. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka (grafické 
práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal (předseda, 
jazyková úprava). Bruntál 2015, 112 s., náklad 300 ks. 

3 propagační letáky: Zámek Bruntál; Hrad Sovinec; Kosárna Karlovice 
11 pozvánek výstav  
PF 2016, 3 typy kalendáříků 

 
– odborné texty publikované (14):  

Balarinová, Monika: List purkmistra Cyrilla Riedla v hlavní pokladně města Bruntálu. 
Sborník bruntálského muzea 2015, s. 97–107. 



Hornišer, I.: Schlaraffská říše Vallis Gaudiorum ve sbírkách Muzea v Bruntále. Sborník 
bruntálského muzea 2015, s. 79–88. 

Hornišer, I.: 6 hesel do katalogu výstavy „Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko 
od první světové války do listopadu ´89. “ Opava 2015, s. 82–83, 143–
147. 

Kahoun, Martin: Hlavní pokladna města Bruntálu z roku 1817. Sborník bruntálského 
muzea 2015, s. 89–96. 

Mezerová, Ľ.: Činnost Národní kulturní komise a osudy zámků Moravskoslezského kraje 
po roce 1945. Sborník bruntálského muzea 2015, s. 60–72. 

Mezerová, Ľ.: Kostel a klášter piaristů v Bruntále. In: Piaristé a jejich odkaz ve stavební 
architektuře a zahradách – působení piaristů na střední a severní Moravě 
a ve východních Čechách. Sborník. 

Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Nemocnice. Náš domov, č. 9, 27. 5. 2015, 
s. 7–8; č. 10, 10. 6. 2015, s. 7–8; č. 11, 24. 6. 2015, s. 7–8, č. 12, 8. 7. 
2015, s. 7–8; č. 13, 29. 7. 2015, s. 7–8; č. 14, 2. 9. 2015, s. 7. 

Niesner, T.: K proměnám osídlení Bruntálska, regionu v pohraničí. Sborník bruntálského 
muzea 2015, s. 29–37. 

Niesner, T.: Průvodce městem Bruntál. Chudobinec a špitál v Bruntále.  Náš domov č. 
14, 2. 9. 2015, s. 8; č. 15, 16. 9. 2015, s.7–8; č. 16, 7. 10. 2015, s. 7–8. 

Niesner, T.: Osvobození Bruntálu. Náš domov, č. 9, 27.5.2015, s. 10–11. 
Niesner, T.. Příběh bruntálských škol. Text do brožury, vydané MěÚ Bruntál, 2015, 2 s. 
Niesner, T.: 3 hesla do katalogu výstavy „Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko 

od první světové války do listopadu ´89. “ Opava 2015, s. 340–343, 
351–353, 364–365. 

Svobodová, I.: Letem světem s ořechy. Průvodce výstavou. Interní tisk, 54 s.  
 
– odborné texty zpracovavé (11) 

Mezerová, Ľ.: Hrad Sovinec. Podklady pro KÚ MSK pro prohlášení za NKP. 
Mezerová, Ľ.: Kosárna Karlovice. Model – vystřihovánka.  
Mezerová, Ľ.: Kosárna Karlovice. Stavebně-historický průzkum. 
Mezerová, Ľ.: Kosárna Karlovice. Textové panely (5) 
Mezerová, Ľ:  NKP zámek Bruntál – park (úprava textu ing. I. Svobodové). 
Mezerová, Ľ:  NKP zámek Bruntál – revitalizace saly terreny (podklady pro europrojekt) 
Mezerová, Ľ.: Zámek Bruntál. Model – vystřihovánka. 
Mezerová, Ľ:  Zpráva pro KÚMSK – část Movité kulturní památky. 
Niesner, T.: Hrad Sovinec. Historická rešerše pro SHP.  
Niesner, T. Vývoj muzejnictví v Moravskoslezském kraji. Text pro Koncepci rozvoje 

muzejnictví v Moravskoslezském kraji na léta 2016–2020. 
kolektiv pracovníků: texty, popisky a fotografie do publikace o sbírkách muzeí 

Moravskoslezského kraje, vydávané MSK 
 
– odborné texty zpracovávané (3) 

Hornišer, I.:  Kurátoři Městského muzea v Bruntále. Text do Sborníku bruntálského 
muzea 2016. 

Hornišer, I.:  Zlomek hunského kotle ve sbírkách Muzea v Bruntále. Text do Sborníku 
bruntálského muzea 2017. 

Svobodová, I.: Zámecký park. Průvodce pro děti.  
 
– propagace: – v  tisku 123 textů o muzeu  

– propagační texty (Atlas Česka, Kudy z nudy, Atraktivity Jeseníky, 5+2 a další 
(Mezerová) 



– propagační letáky muzea, texty v Regionu a buletinu AMG (Mezerová); texty v 
Regionu (Hornišer) 

– propagace na vlastních i cizích www. stánkách 
 – televizní a rozhlasové relace – celkem 24 (15  pro TV Polar, 9 pro 

rozhlas)   (3+6 Mezerová, 2+0 Niesner, 10+3 Nováková) 
 – Presstrip pro slovenské novináře na téma „Jeseníky filmové“ - filmy točené na 

  zámku Bruntál (Niesner, 17.9.) 
 
3.b.IV. Realizace přednášek, služby badatelům, konference, semináře, worshopy 
– přednášky – 35 přednášek,  18 témat, 1 195  posluchačů  
 Mezerová: 4 přednášky, 166 posluchačů 
 Hornišer: 11 přednášek, 469 posluchačů  
 Niesner: 11 přednášek, 351 posluchač 
 přednášky 5 externistů, organizované muzeem: 9 přednášek 209 posluchačů 
 
– odborné výklady v expozicích a na výstavách – 33 (32 Mezerová, 1 Hornišer)  
 
- komentované prohlídky parku – 2 (Mezerová, Svobodová - v rámci EHD) 
 
– odborné rozhlasové relace: 3 (Hornišer)  
 
– badatelé – 176, z toho  54 ve sbírkách, 122 faktografické z oborů v muzeu 

zastoupených (Čapka 14/0, Hornišer 14/24, Mezerová 4/38, Niesner 11/8, Nováková 
0/47, Svobodová 11/5) 

 
– Konference, semináře, workshopy - spolupořadatelství Muzea v Bruntále: 

– 14. workshop orální historie na hradě Sovinci, připraveného Akademií věd ČR, 
Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Českou asociací 
orální historie  (10.6.–11.6.2015)  

 
– Konference, semináře, -aktivní účast zaměstnanců muzea: 

– základní referát dr. Ľ. Mezerové na  semináři „Zámky, na které se zapomnělo“, 
pořádaném ve dnech 30. 7. 2015– 31. 7. 2015 Městem Krnov na zámku Slezské 
Rudoltice 

 – referát dr. Ľ. Mezerové na „Dni pro tradiční řemesla,“ konaném 24. 9. 2015 
Muzeem Slezský venkov v Holasovicích u Opavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oborové ukazatele  

 
* granty úspěšné (mimo krajské):  v roce 2015 žádáno úspěšně o dotace z 5 grant. programů  MK ČR „Program 

restaurování movitých kulturních památek“, 2 x „Program záchrany architektonického dědictví“, Program 
regenerace MPZ“ a  „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“,  neúspěšně o dotaci  z 
programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností“  

 V roce 2015 přiznány dotace ze 4 grant. programů přihlášených v roce 2014 :  MK ČR – „Program 
restaurování movitých kulturních památek“, MK ČR – „Program záchrany architektonického dědictví“(2 
dotace)  a z „Programu regenerace městských památkových zón“ 

 V roce 2015 dále bylo podáno 6 žádostí o dotace z programů vyhlášených na rok 2016 - „Program 
restaurování movitých kulturních památek“, 2 x „Program záchrany architektonického dědictví“, „Program 
regenerace městských památkových zón“, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obci s rozšířenou působností“ a program „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ 

 
4. Plnění poslání organizace: 
 

ČINNOST ORGANIZACE: 
4.1 počet výstav celkem v rámci PO (i pokračující  
z předešlého období): 17 * 

 z toho převzaté výstavy 3 
z toho počet nově otevřených výstav 16 

4.2 počet expozic celkem 19 
z toho počet nově otevřených expozic 0 

4.3 doplňující kulturní akce – placené, neplacené 35 (30+5) + 
* výstava „Karol Pajer...“ měla 2 instalace - v Bruntále a na Sovinci , vykazována jako jedna výstava 
+  dále realizováno 35 přednášek pro 1195 posluchačů 
 

OBOROVÉ UKAZATELE  

sbírkových předmětů v CES (centrální 
evidence sbírek) 23 472   
přírůstky sbírek celkem 114 ev.č. / 300 ks  

-přírůstky sbírek (nákup) 61 ev.č. /114 ks  
-přírůstky sbírek (v Kč) 101 070,- Kč 

-přírůstky sbírek (bezúplatný převod-dar, 
dědictví,…) 1 ev. č  / 1 ks 

-přírůstky sbírek (vlastní činnost) 52 ev.č. / 185 ks 
konzervované a restaurované předměty 
(ks) 298+1+ 

počet výpůjček jinému subjektu 
1 104 předměty /19 

smluv/ 

  A) SBÍRKY  (POČTY)  počet výpůjček od jiného subjektu 
207 předmětů /15 

smluv/ 
odborné texty (články) 27 
propagační články psané zaměstnancem PO 18 
články v tisku týkající se PO  123   B) PUBLIKAČNÍ 

ČINNOST   počet vydaných publikací, letáků,…  21 
počet podaných přihlášek 6 (+ 6 na rok 2016)   C) GRANTOVÉ 

PROJEKTY (nad 20.tis. 
Kč) z toho počet úspěšných 5 (+4 z roku 2014) * 



NÁVŠTĚVNOST  EXPOZIC,  VÝSTAV  A  AKCÍ 

  
počet expozic, výstav a 

akcí  počet návštěvníků* 
výstavy a expozice = body 4.1 + 
4.2   36 122 078 
ostatní akce se vstupným (k bodu 
4.3)  30   42 454 
ostatní akce volné vstupné (k bodu 
4.3) 5 

                       
                   1 813 *   

knihovna xxx                      435  
* u placeného vstupu dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí 
v daném objektu návštěvníky nepočítat 2 x  
* NEZAPOČÍTÁNI posluchači 35 realizovaných přednášek = 1195 osob a účastníci 49 svatebních obřadů – 2 379 
osob  
 
Body 4.1, 4.2, 4.3 stručně rozepsat – konkretizace jednotlivých činností PO v průběhu 
hodnoceného období včetně poboček (jednotlivé výstavy, expozice, popis realizovaných akcí 
– koncerty, přednášky,… obsah, termíny, apod.):  

 
Zámek Bruntál – expozice 
 

Název expozice: ZÁMECKÁ EXPOZICE BRUNTÁL     
celoroční provoz 
Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s původním mobiliářem ze 16. až 19. 
století, schodiště a kaple v přízemí 

 
Název expozice: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO      
celoroční provoz 
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových předmětů 
jednotlivá řemesla a živnosti, didaktická složka 
 
Název expozice: PŘÍRODA BRUNTÁLSKA      
celoroční provoz 
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu v celé 
šíři, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická složka  
. 

 
Zámek Bruntál – výstavy 
 

Název výstavy: LETEM SVĚTEM S OŘECHY 
termín: (4. 12 2014)–1. 2. 2015 
Obsah:  muzejní – ořechy v životě člověka 
 

Název výstavy: DÁMY A PÁNOVÉ, DRŽTE SI KLOBOUKY    
termín: 9. 1.–1. 3. 2015       
Obsah: Výstava klobouků a pokrývek hlavy z fondů Muzea Novojičínska a Muzea v 
 Bruntále  
 
       
Název výstavy: MIROSLAV KOUPIL – VE SVĚTLE III 

termín: 3. 3. .–25. 3. 2015       
Obsah: výstava významného českého výtvarníka 



Název výstavy: FRANTIŠEK SYSEL – CAMERA OBSCURA (Klub  Galerie v Kapli) 
termín: 3. 3.–5. 4. 2015       
Obsah: výstava fotografií známého fotografa, pořízených původní technikou  
 
Název výstavy: BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2015 
termín: 28. 3.– 5. 4. 2015       
Obsah: soutěžní výstava kraslic a dalších velikonočních ozdob 
 
Název výstavy: ONDŘEJ TOFAN  – OBRAZY, LUKÁŠ TOFAN – FOTOGRAFIE 
termín: 2. 4.– 3. 5. 2015 
Obsah: výběr z díla bruntálských výtvarníků (Klub  Galerie v Kapli) 
 
Název výstavy: OSVOBOZENÍ NA BRUNTÁLSKU – PAMĚŤ KAMENE 
termín: 17. 4.–1. 6. 2015 
Obsah: výstava k 70. výročí osvobození – památníky obětem války  
 
Název výstavy: KAROL PAJER – HRDINA BOJA PROTI FAŠIZMU 
termín: 17. 4.–1. 6. 2015 
Obsah: výstava k 70. výročí osvobození, věnovaná památce slovenského bojovníka proti 
 fašismu (1. instalace)  
 
Název výstavy: POKLADY MUZEA V BRUNTÁLE 
termín: 22. 5.–30. 9. 2015 
Obsah: nejvzácnější, nejzajímavější a unikátní předměty kulturní povahy ze sbírkových 
 fondů Muzea v Bruntále 

 
Název výstavy: ČINNOST ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TURISTŮ V KLUBU   

       ČESKÝCH TURISTŮ 
termín: 19. 6.–12. 7. 2015 
Obsah: seznámení s činností zdravotně postižených turistů v Klubu českých turistů 
 
Název výstavy: ALENA KUČEROVÁ - GRAFIKY 
termín: 25. 8.–4. 10. 2015  
Obsah:tvorba významné umělkyně 

 
Název výstavy: PAMÁTNÉ STROMY NA BRUNTÁLSKU 
termín: 5. 9.–13. 9. 2015 
Obsah: fotovýstava, dokumentující památné stromy na Bruntálsku  
 
Název výstavy: RODINA ROSSÍ 
termín: 15. 10.–6. 12. 2015 
Obsah: tvorba Boženy, Karla, Tomáše, Kateřiny, Karolíny a Josefa Rossí a Františka Tržila 

 
Název výstavy: NAO HIGANO - KRESBA TUŠÍ (NOSTALGIE JAPONSKÁ) 
termín: 3. 11.– 22.11.  2015 
Obsah: tvorba japonské výtvarnice 

 
Název výstavy: MAGICKÉ BYLINY 
termín: 3. 12. 2015–17. 1. 2016   
Obsah: byliny v životě člověka 

 
Návštěvnost expozic a výstav v bruntálském zámku:  55 325 



Zámek Bruntál – akce 
Název akce: CANTARINA CLARINETE 
termín:   9. 3. 2015      
Obsah: koncert klarinetního kvarteta (pořadatel Město Bruntál)  
Placená akce 

 
Název akce: VELIKONOCE NA ZÁMKU 
termín:  28. 3. 2015      
Obsah: folklorní představení velikonočních zvyků, vyrábění kraslic, prodejní jarmark, 
 soutěž „Bruntálská kraslice 2015“ 
Placená akce 
 
Název akce: MUZEJNÍ NOC 
termín: 22. 5. 2015        
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí, zahájení výstavy „Poklady muzea v Bruntále“, 
 doprovodný program (koncerty, taneční soubor, soutěže pro děti), noční prohlídky 
 zámecké expozice 
Placená akce 
 
Název akce: DERNISÁŽ VÝSTAVY Osvobození na Bruntálsku – paměť kamene a KŘEST 
PUBLIKACE Památníky osvobození na Bruntálsku 
termín: 1. 6. 2015        
Neplacená akce 
 
Název akce: DNY MĚSTA  BRUNTÁLU 19.–21. ČERVNA 2015  
termín: 20. 6. –21. 6. 2015        
Obsah: Soutěžní zábavná stezka pro děti; Hrajeme si pohádky; Studio piosenki z Prudniku 
– koncert; Divadelní soubor Magnet: O pejskovi a kočičce – pohádka; Jan Vavřík – 
autorské čtení; Divadelní soubor Záplata: Klaun; Markéta Brziaková a DS Záplata: Zahrada 
zla – melodrama; Cyril a Metoděj – po stopách strhujícího příběhu 
Neplacená akce 
 

 Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC 2015. (PRADIVADLO.) 
termín: 29. 8.  2015        
Obsah: večerní prohlídky zámeckých interiérů, divadelní představení „Člověk z kraje La 
  Mancha“ 
Placená akce 
 
Název akce: DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
termín: 5. 9. 2015 a 7. 9. 2015        
Obsah: komentované prohlídky zámeckého parku  
Neplacená akce 

 
Název akce: ZÁMECKÉ VÁNOCE 
termín: 12. 12. 2015        
Obsah: vánoční prodejní jarmark s tradiční soutěží „O nejkrásnější vánoční ozdobu roku 
2015“ (výstava soutěžních exponátů) a vánočním programem 
Placená akce 
 

Návštěvnost akcí v bruntálském zámku:  8 967 
Návštěvnost zámku v Bruntále celková: 64 292 
Svatební obřady konané na bruntálském zámku: 38 obřadů, 1 924 účastníci  



Muzeum Karlovice – expozice (zpřístupněny 1.4.2015) 
 

Název expozice: ČLOVĚK A LES. Expozice lesnictví.  
Obsah: Expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexně představující lesnickou 
činnost od pěstování lesa až po jeho hospodářské využití.  
 
Název expozice: DOMÁCNOST Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ  
Obsah: ve 2 místnostech v přízemí stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem 
 
Název expozice: OBYDLÍ LESNÍKA  
Obsah: v 1. patře zařízená kuchyně a pracovna lesníka 
 
Název expozice: ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, NÁŘADÍ A NÁČINÍ  
Obsah: ve stodole vedle kosárny zemědělské stroje a nářadí 
 
Název expozice: CHLÉV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
Obsah: v samostatném zrekonstruovaném objektu chléva instalace původního využití 
 
Název expozice: BYLINKOVÁ PŮDA 
Obsah: na patře stodoly instalace léčivých bylin 
 

Návštěvnost expozic v kosárně v Karlovicích: 2 992 
 
 
Muzeum Karlovice – akce 
 

Název akce: FAJNÉ LÉTO 2015 - TECHNOTRASA  
termín: 1. 8. 2015   
Obsah: v rámci Technotrasy v areálu kosárny v Karlovicích jarmark s ukázkami 
řemeslných činností spojenými se životem na vesnici.  
Neplacená akce. Nadregionální 

 
Název akce: VÁNOCE V KOSÁRNĚ  
termín:  26. 12. 2015–30. 12. 2015       
Obsah: vánoční připomínka tradic a lidových zvyků, vánoční výzdoba    
Placená akce. 

 
Návštěvnost akcí v kosárně v Karlovicích:  699 
Návštěvnost kosárny v Karlovicích  celková: 3 691 
 
 
 
Hrad Sovinec – expozice (zpřístupněny 1.4.2015) 
 

Název expozice: ZLOMKY MINULOSTI (archeologické nálezy na hradě) 
Obsah: expozice v přízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hradě a 
unikátní erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích 
 
Název expozice: STŘÍPKY Z HISTORIE HRADU 
Obsah: v hradních konírnách – historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií, 
plánů, map 
 



Název expozice: HISTORIE LESNICKÉHO ŠKOLSTVÍ NA HRADĚ SOVINCI 
Obsah: expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě, v konírnách 
 
Název expozice: ZBRANĚ ZE SBÍREK MUZEA V BRUNTÁLE  
Obsah: v patře purkrabství nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea 
 
Název expozice: RYTÍŘSKÝ SÁL   
Obsah: expozice v patře tzv. Remteru 
 
Název expozice: KANCELÁŘ  
Obsah: v budově 6. brány zařízena kancelář dobovým mobiliářem z konce 19. století 
 
Název expozice: HRADNÍ POKOJ 
Obsah: v budově 7. brány zařízen hradní pokoj novogotickým  dobovým mobiliářem 
z konce 19. století 
 
Název expozice: PRÁVO ÚTRPNÉ NA HRADĚ  
Obsah: mučírna ve sklepě purkrabství s replikami mučících nástrojů  
 
Název expozice: VINNÝ SKLEP  
Obsah: nová expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou 
 
Název expozice: JÍDELNÍ SKLEP (spižírna) 
Obsah: nová expozice ve sklepě Jižního paláce 

 
 
Hrad Sovinec – výstavy 
 

Název výstavy: ODĚVY PĚTI STOLETÍ VIII 
termín: 1. 5.–31. 5. 2015   
Obsah: výstava historických oděvů a doplňků Veroniky Pilné  
 
Název výstavy: KAROL PAJER – HRDINA BOJA PROTI FAŠIZMU 
termín: 2. 6. –6. 7. 2015 
Obsah: výstava k 70. výročí osvobození, věnovaná památce slovenského bojovníka proti 
 fašismu (2. instalace)  

 
Název výstavy: SILVAN OMERZU – LOUTKY A AUTOMATY 
termín: 6. 6. – 28. 9. 2015    
Obsah: výstava děl významného slovinského umělce  

 
Návštěvnost expozic a výstav na hradě (všechny expozice v rámci prohlídek 
objektu: 63 761 
 
 
Hrad Sovinec – akce 

 
Název akce: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR 
termín: 4. 4.– 6. 4.2015       
Obsah:  velikonoční zahájení sezóny  
Placená akce  
 



 
Název akce: REKVIEM ZA RYTÍŘE 
termín: 18. 4.–21. 4. 2015        
Obsah: drátenický jarmark 
Placená akce  

 
  Název akce: PŘÍZRAK Z TEMNÉ VĚŽE 
     termín: 25. 4.–26. 4. 2015        

Obsah: vojenské prohlídky 
Placená akce  
 

  Název akce: CLAMORTIS – koncert 
     termín:  1. 5. 2015        

Obsah: koncert historické hudby 
Placená akce  

 
  Název akce: MÁJOVÉ VESELENÍ 
     termín: 2. 5.–3. 5. 2015        

Obsah: šermířsko–hudební a taneční program 
Placená akce  

 
Název akce: ÚTĚK Z ŘÁDU 

     termín:  8. 5.–10. 5. 2015        
Obsah: pálení čarodějnic 
Placená akce  
 

 Název akce: KOLOTOČ PRIMA POHÁDEK 
     termín: 23. 5.–24. 5. 2015         

Obsah: pohádkové dni na hradě 
Placená akce  
 
Název akce: KAŠPÁREK ZE SKALNÍHO HRADU 
termín: 13. 6. 2015–14. 6. 2015             
Obsah: loutkářská pouť  
Placená akce  
 
Název akce: FILMOVÁ NOC  

     termín: 20. 6. 2015  
Obsah: tradiční večerní koncert s nočním promítáním filmu Kladivo na čarodějnice Placená 
akce 
 
Název akce: BALADY ZBOJNICKÉ 

     termín: 20. 6.–21. 6. 2015        
Obsah: loupežnické prohlídky  
Placená akce  
 
Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK 
termín: 4. 7.–6. 7. 2015        
Obsah: šperky, historická hudba a šerm 
Placená akce  
 
 



Název akce: PRADIVADLO - ČLOVĚK Z KRAJE LA MANCHA 
termín: 4. 7.2015        
Obsah: divaselní představení  
Placená akce  

  
Název akce: NA PŘÍKAZ CÍSAŘE 
termín: 11. 7.–12. 7. 2015        
Obsah: gotický rytířský turnaj 
Placená akce  

  
Název akce: BARRANDOV NA SOVINCI A HON NA HRADNÍ BESTII 
termín: 18. 7.–19. 7. 2015        
Obsah: kostýmy a hry 
Placená akce  

   
Název akce: ŠKRHOLA A LOTŘI ZE MLÝNA 
termín: 25. 7.–26. 7.  2015        
Obsah: pověsti a pohádky s bílou paní 
Placená akce  

 
 Název akce: ZA ČEST KRÁLE 
 termín: 1.8.–2. 8. 2015        

Obsah: Sovinec v temné době války třicetileté 
Placená akce  

 
Název akce: SRNČÍ STEZKOU 
termín: 8. 8.–9. 8. 2015        
Obsah: sokolnické slavnost 
Placená akce  

 
Název akce: HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY 
termín: 15. 8.–16. 8. 2015        
Obsah: historicko-řemeslný jarmark 
Placená akce  

 
 Název akce: TAJEMSTVÍ  PROKLETÉ TRUHLY 

termín: 22. 8.–23. 8 2015        
Obsah: festival práva útrpného 
Placená akce  

   
Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC 
termín: 29. 8. 2015        
Obsah: večerní prohlídky hradního areálu 
Placená akce  

 
Název akce: KMOTRA SMRT 
termín: 12. 9.–13. 9. 2015        
Obsah: šermířské prohlídky 
Placená akce  

 
Název akce: PAST NA MEDVĚDA 
termín: 26. 9.–28. 9. 2015        



Obsah: sokolnické lovy 
Placená akce  

 
Název akce: CO UKRÝVAJÍ HRADNÍ SKLEPY 
termín: 10. 10.–11. 10. 2015        
Obsah: prohlídky hradních sklepů   
Placená akce  

 
Název akce: HOFMISTROVA ZÁVĚŤ 
termín: 28. 10., 31 .10., 1. 11.  2015        
Obsah: slavnostní ukončení sezóny 
Placená akce  
 
Název akce: VÁNOČNÍ HRAD SOVINEC 
termín: 26. 12.–30. 12. 2015        
Obsah: vánoční prohlídky hradu 
Placená akce  
 

 
Návštěvnost akcí na Sovinci : 34 601 
Návštěvnost hradu Sovince celková: 98 362 
Svatební obřady konané na hradě Sovinci: 11 obřadů, 455 účastníků 
 
 
Další výstavy realizované mimo objekty Muzea v Bruntále 

Zapůjčení  výstavy Muzea v Bruntále jinému vystavovateli (1 instalace): 
- Lesnictví     - do 10.1.2015, Muzeum Oderska 
- Káva - velké kouzlo malého zrnka  - do 25.1.2015,Slovácké muzeum Uherské Hradiště 
     - Městské muzeum a galerie v Hranicích  
 
 
 

ROZDĚLENÍ   NÁVŠTĚVNOSTI   DLE   POBOČEK 

Celkem 166 345 * 
- z toho Zámek 
Bruntál 64 292 
- z toho Hrad Sovinec 98 362 

 PO a pobočky 
- z toho Kosárna 
Karlovice 3 691 

* NEZAHRNUTI  účastníci 49 svatebních obřadů – 2 379 osob (Bruntál – 38 obřadů, 1 924 osoby, Sovinec – 11 
obřadů,455 osob)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



     Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozařízení, spotřebičů, nářadí 
a přístrojů včetně příslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV ) a 
kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem. Všechny zjištěné nedostatky byly ihned 
odstraněny.  
 
 

1. ZÁMEK BRUNTÁL – AREÁL 
 

1.1.projekční práce  
- Restaurátorský záměr  na opravu dveří  
- žádost o zařazení do PZAD 2016 (nástěnné malby) 
- Revitalizace saly terreny (ing.Karel Siuda) 

 
1.2.stavební a restaurátorské práce  

 - Restaurování 4 soch v zámeckém parku (II.etapa)  
- restaurování kamenné dlažby hlavního schodiště  
- restaurování štukové výzdoby  Hracího sálu v zámku 
 

1.3.údržba a opravy  
- oprava schodiště u jižní fasády zámku -   
- oprava hodin ve věži  
- restaurování nástěnných maleb po opravě vypínačů a rozvodů  
- oprava střešních krytin po zimním období a obnova opatření proti holubům 
- odstranění závad z elektrorevizí  
- opravy a nátěry oplocení objektu  
- LED osvětlení do lustrů v zámecké expozici   
- údržba a ošetření parku a regenerace trávníků  
- nátěr vnitřních parapetů ve 3.NP 
- kryty na zrestaurované sochy v parku 8ks  

 
1.4.expozice 

- upevnění a zavěšení trofejí na arkády 
- doplnění o nové exponáty  

 
1.5. ostatní 

- SHP 
- výběrové řízení na restaurování kamenné dlažby hlavního schodiště 
- žádost na zařazení do Programů MK ČR na obnovu památek (2) 

 
 
2.HRAD SOVINEC 
 
2.1.projekční a přípravné práce 

- Oprava vnitřního opevnění, projekt a rozpočet  
- Lesnická škola 2.etapa včetně rozpočtu 

                           
2.2.stavební a restaurátorské práce 

- zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby (akce 2014-2015 IROP) 
- oprava vnějších hradeb II.etapa (západní hradba) 
- oprava zdi na 6.nádvoří (statika a ochoz)  

 
 



II.2.3.údržba a opravy  
- oprava dřevěného poklopu cisterny na 5.nádvoří 
- úpravy a doplnění zařízení přízemí 1.brány 
- opravy střech po zimním období  
- údržba inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro)  
- výmalba rytířského sálu (reklamace po zatečení)  
- odstranění závad z elektrorevizí  
- nátěry střech  
- údržba čističky, rozbor vzorků  
- odstranění náletové zeleně ze skály na 2.nádvoří, z hradeb včetně osazení 

bezpečnostních sítí  
- údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně  
- drobné opravy dlažeb, hradeb, fasád, stříšek, zprovoznění WC...  
- výměna sprchového koutu v inspekčním pokoji  
- výměna bojleru v bytě kastelánky  
- nová akumulační kamna do ubytovny na 1.bráně 
- doplnění EZS na pokladně hradu 

II.2.4.expozice 
- doplnění expozic v 6.bráně  
- ošetření zbraní a dalších exponátů 

 
II.2.5.ostatní 

- výběrové řízení na opravu ochozu na 6.nádvoří a obnovu západní parkánové zdi 
- SHP 
- žádost o zařazení do PZAD 2015 (hradby) 

 
 
3.KOSÁRNA KARLOVICE 
 
3.1.projekční práce 

- projekt Podpory techn.atraktivit v MS kraji 2. etapa (výsadba, informační systém, 
exponáty, oprava vstupních prostor) 

 
3.2.stavební a restaurátorské práce 

- Oprava vstupní chodby a velkého pokoje bytu správce (trámy, stěny, podlahaOprava 
elektroinstalace, výměna osvětlení a doplnění EZS  

    
II.3.3.údržba a opravy  

- odstranění závad z el. revizí a opravy elektro  
- drobné údržbářské práce (dřevo, kování, ...)  
- dosadba zahrady  
- rozšíření EZS o čidlo a kamery  

 
3.4.expozice 

- výstavný fundus a osvětlení  
- dermoplastické exponáty do chléva a expozice 
- úly dřevěné 
- doplnění expozic o nové exponáty 
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4.2.stavební práce 

- zateplení půdy (1.etapa) 
- oprava rozvodů  plynu 
- oprava vstupních dveří 

 
4.3.údržba a opravy  

- oprava střechy po zimě   
- odstranění závad z el. revizí a opravy elektro  

 
Pravidelné kontroly, revize a údržba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám.3/7, hrad Sovinec, 
Karovice) - dodavatelsky:  

– EZS, EPS, CCTV   
– elektrozařízení   
– komínů  
– plynu  
– spotřebičů, nářadí a přístrojů včetně příslušenství   
– tlakových nádob  

 
rozpočty  - viz objekty 
opravy elektro na všech objektech (externí pracovník)  
 
Výběrová a nabídková řízení na restaurování a dodavatelské stavební práce: 
zámek Bruntál – restaurování dlažby schodiště 
                                                                                          
Hrad Sovinec   - oprava zdi na 6.nádvoří (ochoz a statika) 

- obnova západní hradby  
 
Návrhy realizací, restaurátorské záměry, žádosti do dotačních programů   
                                                                                                                                       
 
5.1. Vzdělávání zaměstnanců 

Balarinová. 
-  účast na konferenci „Textil v muzeu“ v Technickém muzeu v Brně "Církevní ornáty a 

textil"        
                 
Kahoun: 
-  29. 6. 2015: setkání krajské konzervátorské-restaurátorské komise AMG na téma 

„Restaurátorská komora“  v Olomouci  
-  účast na konferenci „Konference konzervátorů-restaurátorů“ v Plzni  
 
Mezerová 
-  20.4., 18.5. 2015: KÚ MSK - workshop Vnitřní řídící a kontrolní systém , Ostrava 
-  30.7. 2015: Město Krnov - seminář Zámky, na které se zapomnělo, Slezské Rudoltice 

     -  obnova památek z programu financování ČR - Polsko, Olomouc 
 
Niesner: 
-  20.4., 18.5. 2015: KÚ MSK - workshop Vnitřní řídící a kontrolní systém , Ostrava 
-  11.6. 2015: COH ÚSD AV ČR - 14. workshop orální historie na hradě Sovinci 
-  30.7. 2015: Město Krnov - seminář Zámky, na které se zapomnělo, Slezské Rudoltice 
-  19. 11. 2015: MUSOFT, Brno - ev. program MUSEION - školení 



 
Svobodová: 
-  1. 3.–1.4. 2015: seminář v Říčanech u Prahy 
-  25. 5.– 29. 5.2015: botanický seminář v Ostravě a Hlučíně,  
-  6. 11. 2015: seminář v Krnově „Dřeviny v parku“ 
-  19. 11. 2015: MUSOFT, Brno - ev. program MUSEION – školení 
 
Bílková: 
-  20.4., 18.5. 2015: KÚ MSK - workshop Vnitřní řídící a kontrolní systém , Ostrava 
-  16.10. 2015: KÚMSK – školení k nákupnímu portálu, Krnov 
-  24.- 25.11. 2015 : daňové přiznání pro PO a ÚSC, Loučná nad Desnou 
 
Garncarzová: 
-  20.4., 18.5. 2015: KÚ MSK - workshop Vnitřní řídící a kontrolní systém , Ostrava 
-  30.7. 2015: Město Krnov - seminář Zámky, na které se zapomnělo, Slezské Rudoltice 
-  16.10. 2015: KÚMSK – školení k nákupnímu portálu, Krnov 
 
Rada: 
-  20.4., 18.5. 2015: KÚ MSK - workshop Vnitřní řídící a kontrolní systém , Ostrava 
 
Trličíková: 
- 15. 9. 2015: pracovně-právní problematika, Bruntál 
 
Nováková: 

       -  3.3.2015 MSVK Ostrava- školení ke katalog.pravidlům RDA 
       -  1.-3.9.2015  Brno - seminář knihovníků muzeí a galerií 
       - 10.11.2015 Muzeum Těšínska - Krajská komise knihovníků muzeí a galerií 
       - 23.11.2015 Archiv Praha - porada uživatelů KP SYS 
 
    Svobodová M.: 
       - 19.2. – 16.3. 2015 Jazyková škola Skřivánek –Polština pro pracovníky CR, Bruntál 
       - 12.3. 2015 Český systém kvality služeb, Ostrava 
       - 19. 11. 2015: MUSOFT, Brno - ev. program MUSEION – školení 
 
 
 
D) Výsledky kontrol 
 
 
V roce 2015 proběhly v naší organizaci následující veřejnosprávní kontroly: 
 
1. Kontrola provedena: Úřadem práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, ul. 30.dubna 
1330/2c, 701 60 Ostrava, dne 13. 4.2015 
Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými finančními prostředky, Dohoda o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku (financovaného z ESF) č. BRA-VN-  
78/2014, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 
Kontrolované období: 1.5.2014 - 31.10.2014 
Závěr kontroly: Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek sjednaných v 
uvedené   dohodě ze strany příjemce příspěvku a nebylo zjištěno porušení zákona č. 18/2000 
Sb. o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 
 
 



2. Kontrola provedena: VZP ČR, Regionální pobočka Ostrava, Masarykovo náměstí 24/13, 
702 00 Ostrava, dne 19.11.2015. 
Předmět kontroly:  Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržení 
ostatních povinností plátce pojistného     
Kontrolované období: 1. 10. 2012 - 31. 10. 2015 
Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 
evidenční nedostatky. Nebyly vyčísleny žádné nedoplatky na pojistném ani penále ke dni 
20.11.2015 
 
E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů 
 
Organizace za rok 2015 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 2015 činil 31,81 osob z toho povinný podíl (4%) činí 1,27 osob. 
Organizace zaměstnává celkem 3,04 osob se zdravotním postižením a tím splňuje zákonem 
předepsaný podíl více než dvojnásobně. 
 
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - údaje dle odst. 1 písm. a) 
počet podaných žádostí o informace - žádné 
         b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné 
         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 
  
G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců p.o. se zprávou o 
činnosti 
 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále bude 
zpřístupněna všem zaměstnancům na tzv. společných datech na serveru muzea, kde se s 
tímto materiálem mohou podrobně seznámit. 
 
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 8,- Kč a zaměstnanec přispívá částkou 28,- Kč. 
 
 
V Bruntále dne 10. 3. 2016 
 
                    Mgr. Hana Garncarzová 
                                                       ředitelka Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace 


