
Roční výkaz o Muzeu v     Bruntále, příspěvkové organizaci, za     rok 2008  

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: muzeumbruntal@seznam.cz
Kraj: Moravskoslezský
URL: www.bruntal-zamek.cz  ; www.mubr.cz  
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: muzeumbruntal@seznam.cz

Pobočky:        Hrad Sovinec, 793 51 autopošta Břidličná
Telefon, fax: 554 295 113
E-mail: hrad.sovinec@worldonline.cz

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

Telefon, fax: 554 744 077
E-mail: kosarnakarlovice@seznam.cz

Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 411 m2 
Počet expozic: 15
Počet uspořádaných výstav:17
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 66 867
Počet kulturních akcí: 19
Počet badatelů: 95
Počet přednášek, exkurzí a odborných výkladů: 71

Sbírkové fondy:
muzejní sbírky:  19 567 přírůstkových čísel

43 278 kusů 
23 404 evidenční čísla 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: 11 757
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)
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 599, 3 m2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 34,27
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Úvod - Přehled činnosti v oblasti muzejní a kulturně osvětové za rok 2008

Činnost muzejního útvaru byla v roce 2008 obdobně jako v předchozích letech zaměřena na
dokumentaci společenského a přírodního vývoje okresu Bruntál formou originálních
hmotných předmětů a jejich uchování pro budoucí generace. Těžiště práce útvaru spočívalo
především ve tvorbě sbírek, v práci se sbírkami a v jejich prezentaci (expozice, výstavy,
katalogy, odborné studie, kulturní pořady, přednášky). Významnou součástí výkonů
pracovníků muzejního útvaru je i obsahové naplnění památkových objektů – kulturních
památek - ve správě muzea, tj. NKP zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích
(expozice, výstavy, akce)
V souladu se zněním zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů, je sbírkový fond muzea zapsán do Centrální evidence sbírek MK
ČR. V Centrální evidence sbírek MK ČR je Sbírka Muzea v Bruntále zapsána pod 23 404
evidenčními čísli. Pravidelně byly zpracovávány podklady pro hlášení změn v zápisu v CES
– celkově bylo zpracováno 1 102 evidenční záznamy.
Muzeum v Bruntále v roce 2008 důsledně naplňovalo akviziční politiku a nákupy, dary, sběry
a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové
přírůstky byly řádně evidovány, čímž byla splněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek,
která tuto problematiku upravují. Muzejní sbírkový fond byl tak v roce 2008 obohacen o 398
kusů (v roce 2007 - 321) předmětů zapsaných pod 265 přírůstkovými čísly (v roce 2007
-173). Muzejní sbírky čítaly na konci roku 2008 celkem 43 278 kusů zapsaných pod 19 567
přírůstkovými čísly.
V oblasti muzejní práce pokračovalo v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. odborné
zpracování sbírek: do evidence 2. stupně - systematické - bylo převeden 1 661 sbírkový
předmět (v roce 2007 – 2 451). 
V počítačové evidenci sbírek v programu DEMUS bylo v roce 2008 zaevidováno 1 837
sbírkových předmětů (v roce 2007 – 2 441). Výpočetní technikou byl i nadále evidován
knihovní fond muzea - v programu KP Win bylo zpracováno 132 svazků knih (v roce 2007
– 101). Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkových fondů muzea – v roce 2008
bylo digitalizováno 607 sbírkových předmětů (v roce 2007 - 2 512). Celkově jsou
digitalizovány 7 794 muzejní sbírkové předměty.
V roce 2008 proběhla řádná inventarizace muzejních sbírek, v jejímž průběhu bylo prověřeno
4 899 (2007 - 3 736) sbírkových předmětů zapsaných pod 1 952 evidenčními čísly (2007 - 1
896). Byly konzervovány 92 muzejní předměty, externě restaurován 1 muzejní předmět a
preparovány 4 muzejní předměty. Zapůjčeno bylo v roce 2008 celkem 1 442 muzejní
sbírkové předměty.
Pracovníci muzea poskytli informace jak o muzejních i památkových sbírkách tak
faktografické 95 badatelům (v roce 2007 – 70 badatelů).
V oblasti prezentační muzeum provozovalo celkem 15 expozic, z toho jednu zámeckou
interiérovou a 14 muzejních, které navštívilo celkem 66 867 návštěvníků (v roce 2007 - 74
722). Zámeckou interiérovou expozici zámku Bruntál shlédlo 14 275 osob (v roce 2007 -
16 238), muzejní expozice v Bruntále 1 692 osoby (v roce 2007 - 1 034), prohlídkovou
trasou včetně expozičních a výstavních prostor na hradě Sovinci prošlo 49 503 osoby (v
roce 2007 - 55 728), kosárnu v Karlovicích navštívilo 1 027 návštěvníků (2007 - 1 722).
Muzeum dále realizovalo 14 výstav (v roce 2007 - 15) s návštěvností 31 255 osob (v roce
2007 - 52 176).
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V objektech ve správě muzea bylo v roce 2008 realizováno 19 kulturních akcí pro 32 022
návštěvníků (na zámku v Bruntále zámecké velikonoce, muzejní noc a zámecké vánoce s
návštěvností 5 334 osoby /v roce 2007 - 6 614/, na hradě Sovinci víkendové akce skupin
historického šermu, dobové jarmarky apod. s návštěvností 26 647 návštěvníků /2007 – 34
041/). Pracovníci muzea dále uskutečnili 71 přednášek, odborných výkladů na výstavách a
expozicích, exkurzí a animačních programů, které vyslechlo 1 078 posluchačů (2007 – 35
těchto akcí pro 748 posluchačů). 
Muzeum vydalo v roce 2008 katalog orientálních koberců, další ročník muzejního sborníku a
ve spolupráci s tiskárnou K-tisk obrazovou publikaci „Bruntál. Proměny“. Pracovníci muzea
jsou rovněž autory řady textů, ať již odborných studií, populárněvědných statí, propagačních a
informačních článků.
Pokračovaly rovněž práce na vědeckovýzkumných, odborných a dokumentačních úkolech.
Odborní pracovníci muzea byli zapojeni do vědeckých výzkumů, řešených vrcholovými
vědeckými institucemi - Slezskou univerzitou v Opavě (Málková), Ústavem pro soudobé
dějiny Akademie věd České republiky v Praze (Niesner) a Národním informačním a
poradenským střediskem pro kulturu v Praze (Cepek). Pracovníci útvaru dále řešili řadu
institucionálních odborných úkolů, zpracovali řadu textů a studií, z nichž většina byla
publikována, poskytovali odbornou pomoc organizacím i fyzickým osobám (např. konzultace,
vyjádření, posudky, vedení studentských prací a stáží). Náležitá pozornost byla věnována i
propagaci práce muzea. 

Činnost muzea v oblasti muzejní a kulturně osvětové práce zabezpečoval v roce 2008 v
souladu s organizační strukturou muzea útvar muzejní, který pracoval v následujícím
personálním obsazení:
- PhDr. Tomáš Niesner - statutární zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik
- Mgr. Květoslava Málková – správkyně podsbírky jiné – společenskovědní s výjimkou fondu

lesnictví
- Ing. Iveta Svobodová - správkyně podsbírky jiné – přírodovědné a fondu lesnictví

v podsbírce jiná – společenskovědní, správce expozic v kosárně v Karlovicích
- Mgr. Igor Hornišer – správce archeologického fondu podsbírky jiné – společenskovědní

(úvazek 0,5)
- Mgr. Viktor Čapka – dokumentátor, fotoarchivář 
- Vladimíra Kostrhounová – konzervátorka
- Kateřina Košnovská - Járková – kulturně-osvětová a propagační pracovnice, správkyně

muzejních expozic
- Jana Nováková – knihovnice (muzejní knihovna a tzv. Sovinecká knihovna)

Na výkonech muzea v oblasti muzejní a kulturně výchovné činnosti se dále významně podíleli
- ředitelka organizace Mgr. Hana Garncarzová, komplexně zabezpečující a připravující

výstavy moderního výtvarného umění a vyvíjející v oblasti moderního umění
akviziční činnost

- PhDr. ¼ubica Mezerová – vedoucí útvaru památkové péče, historička umění odborně
spravující muzejní fond historie umění v podsbírce jiné – společenskovědní 

- Josef Cepek - pracovník útvaru památkové péče a útvaru ekonomicko-správního (průvodce,
noční vrátný), podílející se na řešení výzkumného úkolu a publikační činnosti
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I. Muzejní útvar -muzejní a kulturn ě osvětová činnost

I. 1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost

I. 1.1.Sbírkotvorná činnost

Muzeum v Bruntále v roce 2008 důsledně naplňovalo akviziční politiku a cílenými nákupy,
dary, sběry, výsledky vlastní výzkumné činnosti včetně prověřování muzeality předmětů
bývalého městského muzea opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly
zapsány do evidence, čímž byla naplněna příslušná ustanovení zákonů
a vyhlášek, která tuto problematiku upravují.

Stav sbírkových fondů:
muzejní sbírky Bruntál:    23 404 evidenční čísla zapsaná v CES

19 567 přírůstkových čísel
            43 278 kusů 

I. 1.1.1. Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice

Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále bylo v roce 2008 zapsáno 
pod 265 přírůstkovými čísly 398 kusů sbírkových předmětů.

- dle podsbírek:

podsbírka jiná – společenskovědní: 263 př. č. 383 kusy
podsbírka jiná – přírodovědní:     2 př.č.   15 kusů 

- dle sbírkových fondů:

historie: 171 kus
historie umění: 157 kusů
etnografie:   37 kusů
lesnictví:   18 kusů
přírodní vědy:   15 kusů

- dle způsobu nabytí:
nákup:    89 př.č. 172 kusy
dar:    61 př.č.    95 kusů
sběr:  101 př.č. 116 kusů
zapsáno ze starších sběrů:     14 př.č.   15 kusů

V roce 2008 byly nakoupeny sbírkové předměty v ceně 80 180,- Kč 
Málková, Svobodová; Garncarzová, Mezerová
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I. 1.1.2. Vyřazování muzejních sbírek

V roce 2008 byly ze sbírkové evidence vyřazeny z důvodů přebytečnosti podle § 9, odst. 1,
písm. j) a § 9, odst. 5 zákona č. 122/2000 Sb , 2 sbírkové předměty, přičemž první byl
převeden z muzejní evidence do památkové a nadále zůstal v majetku organizace a druhý byl
převeden do správy Státního okresního archivu Bruntál. Jednalo se o:

1) př.č. 1891/63 - talíř mělký, kamenina, modrý dekor meandru s lístky, na ploše alianční znak
Emmy za Žerotína a Carla von Castella, vyrobeno v Anglii, Stoke on Trent Mintons
LTD, 1895, průměr 26,5 cm. Tento talíř je součástí servisu, který je jako konfiskát ze
zámku Hošťálkovy součástí památkového fondu zámku Bruntál, který je spravován
Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací. Po vyřazení tohoto sbírkového
předmětu z muzejní evidence byl tento předmět zařazen do památkového fondu zámku
Bruntál, spravovaného Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací.

2) př.č. 324/73 - kniha, Protokoly Městského výboru v Bruntále z let 1887 – 1890, svazek VII.
Tato kniha protokolů náleží ke kompletnířadě protokolů úřadu, uložených v Zemském
archivu Opava - Státním okresním archivu Bruntál, který z důvodu kompletnosti
tohoto úředního materiálu požádal o její vyřazení ze sbírek muzea a předání do správy
SOkA Bruntál. Po vyřazení tohoto sbírkového předmětu z evidence byl tento
protokolárně předán Zemskému archivu Opava - Státnímu okresnímu archivu Bruntál.

I. 1.2. Evidence muzejních sbírek

I. 1.2.1. Evidence muzejních sbírek 1. stupně - chronologická
 
Veškeré nově získané předměty (sběr, nákup, dar,..) a dosud neevidované předměty ze starších
akvizic po provedené selekci byly zaevidovány předepsaným způsobem v chronologické
evidenci, označené předměty byly uložiny v depozitáří - viz 1.1.1..

Čapka;  Málková, Svobodová; Mezerová 

I. 1.2.2. Evidence muzejních sbírek 2. stupně - systematická

Do 2. stupně evidence převedeny celkem 1 661 kus sbírkových předmětů, z toho

podsbírky jiné – společenskovědní: 292      Málková
podsbírky jiné – společenskovědní, fond historie umění 166     Mezerová
podsbírky jiné – společenskovědní, fond lesnictví   18   Svobodová
podsbírky jiné – přírodovědní:          1 185   Svobodová

(z toho herbář - 1 171 herbářová položka)
Dále bylo rekatalogizováno 195 ks bankovek podsbírky jiné - společenskovědní, jejichž
rekatalogizace z důvodů nedostatečné evidence 2. stupně byla nařízena v rámci nápravných
opatření z inventarizace provedené v roce 2007.       Niesner
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I. 1.2.3. Evidence muzejních sbírek v     centrální evidenci sbírek  

Veškeré muzejní sbírky Muzea v Bruntále jsou v souladu s § 17, odst. 2, odst 3 zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na
základě žádosti ze 6.5.2002 zapsány od 20.8.2002 v centrální evidenci sbírek MK ČR pod
evid. č. MBR/002-05-07/155002 a dělí se na dvě podsbírky: jinou - společenskovědní a jinou
-přírodovědní. V roce 2008 v CES celkem zapsáno 23 404 evidenčních jednotek, z toho
v podsbírce jiné - společenskovědní 21 840 evidenčních jednotek, v podsbírce jiné -
přírodovědní 1 564 evidenční jednotky

Hlášení změn do centrální evidence sbírek MK ČR podle článku V, odst .3, odst. 7 vyhlášky
č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., k 20.2. (hlášení odesláno 15.2.2007,
potvrzení MK ČR z 19.3.2007), 20.5. (hlášení odesláno 11.5.2007, potvrzení MK ČR ze
26.7.2007), 20.8. (hlášení odesláno 20.8.2007, potvrzení MK ČR z 19.9.2007) a 20.11.
(hlášení odesláno 13.11.2007, potvrzení MK ČR z 11.1.2008).
Pro aktualizaci dat v CES (vyplnění příslušného formuláře a provedení změn v Cesíku) bylo
zpracováno   1 102    evidenční záznamy  

Málková, Svobodová

I. 1.2.4. Evidence muzejního sbírkové fondu výpočetní technikou 

V roce 2008 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly
zaevidováno 1 837 sbírkových předmětů, z toho 

v podsbírce jiné – společenskovědní:    273      Málková
v podsbírce jiné – společenskovědní, fond historie umění    166      Málková
v podsbírce jiné – společenskovědní:    195        Niesner
v podsbírce jiné – společenskovědní, fond lesnictví      18   Svobodová
v podsbírce jiné – přírodovědní: 1 185   Svobodová

I. 1.2.5. Digitalizace muzejních sbírek

Systematická digitalizace sbírkových fondů muzea, o které bylo rozhodnuto v roce 2004, je
systematicky prováděna od roku 2005. V souladu s plánem činnosti muzejního útvaru Muzea
v Bruntále byly průběžně digitalizovány sbírky organizace zapsané v CES. Přednostně byly
fotografovány sbírkové předměty, které byly zapůjčovány na výstavy a k badatelským účelům,
a nové akvizice. V průběhu roku 2008 bylo zdokumentováno 607 sbírkových předmětů. 

Čapka (Hornišer, Málková, Mezerová, Svobodová)

I. 1.2.6. Dokumentace správy a evidence muzejních sbírek 
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Zpracování podkladů a odeslání předepsaných hlášení změn pro centrální evidenci sbírek –
viz I. 1.2.3.

Zpracování podkladů pro vyřazení sbírek - viz 1.1.2.

Průběžné vedení sbírkové evidence a ostatních dokladů ke sbírce, kontrola platnosti a 
správnosti (vedení přírůstkových knih, řádné vyplnění smluv o zápůjčkách a jiném pohybu

sbírek včetně prodlužování smluv, evidence smluv o zápůjčkách a jiném pohybu
sbírkových předmětů, badatelské listy)

Zajištění předepsané fotodokumentace sbírek (viz i I. 1.2.5 a I. 1.6.1.)
Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne 20.6.2008 a 

24.10.2008, vedení agendy
Čapka, Málková, Svobodová

I. 1.2.7. Evidenční záznamy muzejních sbírek

- doplnění evidenčních čísel systematické evidence (tzv. inventární čísla) na sbírkové
předměty 

- lepení dokumentačních fotografií předmětů na katalogizační karty
- do evidenčních záznamů sbírkových předmětů doplňovány odkazy na původní evidenční
čísla předmětů bývalého městského muzea v Bruntále

- dopisování současných platných evidenčních čísel do přepisu staré německé knihy
(dokument Word)

Málková, Svobodová; Hornišer

I. 1.3.Inventarizace a revize muzejních sbírek

I. 1.3.1. Inventarizace muzejních sbírek

Do 28.2.2008 byla realizována první část a do 11.12.2008 druhá část nápravných opatření,
stanovených ředitelkou organizace dne 20.12.2007 po inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále,
provedené 3.9.2007 – 15.12.2007. 

Niesner, Garncarzová

Ve dnech 15.9. – 24.11.2008 proběhla řádná inventarizace sbírky Muzea v Bruntále
v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb., kterou
se provádí zákon č.122/2000 Sb., kterou bylo zinventarizováno . 1 952     evidenční čísla   (4899
kusů)

Na základě výsledků inventarizace vydala ředitelka organizace dne 27.11.2008 Nápravná
opatření k provedené inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále v roce 2008

Garncarzová

I. 1.4. Restaurátorské práce, konzervace, preparace
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V roce 2008 bylo celkem zrestaurováno, konzervováno a preparováno 97 muzejních
sbírkových předmětů 

I. 1.4.1. Restaurátorské práce - externí

- restaurování korálkové výšivky (Martina Motyková)   Málková, Kostrhounová
- zpracování žádosti na restaurování renesančního kabinetu z programu ISO MK pro rok 2009

Málková, Mezerová

I. 1.4.2. Konzervace sbírek - vlastní

V roce 2008 byla konzervátorská dílna Muzea v Bruntále na zámku Bruntál vybavena
digestoří. V konzervátorské dílně bylo v roce 2008 odborně zpracovány a nakorzevovány
celkem 92 sbírkové předměty, k nimž byla zároveň pořízena fotodokumentace digitální
formou a písemný záznam na konzervačních kartách o provedených úkonech a použitých
materiálech. Konzervovány byly především sbírkové předměty pro výstavy a expozice
realizované v roce 2008 a připravované na rok 2009, předměty z nových akvizi a předměty
vybrané po průběžných kontrolách stavu sbírek v depozitářích a expozicích,. Byla provedena
kontrola stavu mobiliárního fondu v památkovém depozitáři a předmětů v zámecké expozici.
Byly rovněž čištěny a zpevněny obrazy a figurky pro výstavu R. Pilaře, připravována výstava
„Jak zastavit čas“.Byly zajištěny podklady k vypsání žádosti o vybavení konzervátorské dílny
tryskacím zařízením. Byly průběžné nakupovány potřeby pro konzervátorskou dílnu a
prováděn průběžný úklid pracoviště.

Kostrhounová

I. 1.4.3. Preparování sbírek - externí

V roce 2008 externě preparovány 4 kusy sbírkových předmětů preparátorem Pustějovským
Svobodová

I. 1.4.4. Desinfekce sbírek

V roce 2008 provedeno plynování depozitářů 
Málková, Svobodová

I. 1.4.5. Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy 

Krajská kontrola v depozitářích 30. 7.2008      Málková
Prováděna pravidelná kontrola stavu sbírek v depozitářích, v expozicích a na výstavách

(Bruntál, Sovinec, Karlovice) včetně měření teploty a vlhkosti, větrání a úklidu, výběr a
předávání předmětů ke konzervaci viz i 1.4.2. 

Málková, Svobodová,Hornišer; Kostrhounová
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Kontrola zapůjčených sbírkových předmětů v expozicích (výstavách) v Andělské Hoře,
Ludvíkově, Bruntálu, Rýmařově   Málková, Svobodová, Hornišer

Depozitáře - montáže rolet, akumulačních kamen,kontrola EPS         Málková, Svobodová

I. 1.5. Jiná práce se sbírkami 

I. 1.5.1. Přehledy a soupisy sbírek

- zpracování Analýzy struktury sbírkových fondů za léta 1997 - 2007 pro AMG
Málková, Svobodová

- fotodokumentace předmětů ze Spitzerovy vily pracovníky NPÚ, ú.o.p.Ostrava (4.9., 5.9.)
- asistence při fotografování a měření koberců (9. 9., 18. 11.)    Málková

I. 1.5.2. Badatelské služby - práce se sbírkami 

V souladu s platnými předpisy poskytnuty badatelské služby ve vztahu ke sbírkovým
předmětům celkem 15 badatelům:
- podsbírka jiná – společenskovědní:  13 badatelů Hornišer, Málková
- podsbírka jiná – přírodovědní:    2 badatelé   Svobodová

(Celkový počet badatelů v muzeu: 95 - viz i I. 1.6.2., I. 3.6.5., II. A.1.7.)

I. 1.5.3. Zápůjčky sbírek

Muzeum v Bruntále zapůjčilo v roce 2008 právnickým a fyzickým osobám celkem 1 442
muzejní sbírkové předměty; celkově muzeum zapůjčilo 1 455 předmětů kulturní povahy
(muzejní sbírky a památkový fond).
Muzeum v Bruntále si v roce 2008 pro svoje výstavy a expozice vypůjčilo 149 předmětů.

I. 1.5.4. Uložení sbírek, lokační seznamy 

- aktualizace lokačních seznamů v počítači i přírůstkové knize, vypracování lokačního
seznamu pro depozitář cínu

- řádné označení a uložení sbírek po akvizici a odborném zpracování 
- předávání sbírkových předmětů z depozitářů na konzervaci, fotografování, k odbornému

zpracování a jejich zpětné ukládání
- vydávání sbírek na výstavy a expozice a jejich zpětné ukládání 

Málková, Svobodová, Hornišer

I. 1.5.5. Ostatní
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Jednání s ředitelem Zemského archivu v Opavě dr. K. Müllerem a ředitelem Státního
okresního archivu Bruntál Mgr. B. Martinkem o předmětech archivní povahy, resp.
archiváliích ve fondech Muzea v Bruntále a o jejich evidenci v rámci  NAD, prohlídka
písemných dokumentů ve sbírkách. jednání  o předání vytypované archiválie (viz 1.1.2.)

Málková, Niesner

Hlášení Státnímu okresnímu archivu Bruntál o změnách ve sbírkách ohledně archiválií (NAD)
Předání předmětů převedených do památkového fondu
NPÚ, focení předmětů ze Spitzerovy vily  Málková

I. 1.6. Práce s předměty v jiné evidenci

I. 1.6.1. Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv

Systematická digitalizace sbírkového fondu - v průběhu roku 2008 bylo digitalizováno 607
sbírkových předmětů (viz I.1.2.5.)

Průběžně byly fotodokumentovány kulturní a společenské události, které proběhly v
prostorách Muzea v Bruntále. Vzniklý obrazový materiál byl předán pracovišti KOPP k
dalšímu zpracování..

Proběhla fotodokumentace města Bruntálu pro potřeby publikace „Bruntál. Proměny“ (viz I.
3.1)

Fotodokumentace koberců a příprava katalogu „Orientální koberce ve sbírkách Muzea
v Bruntále“ (autorka: Ľubica Mezerová, viz I. 3.1.)

Fotodokumentace lesnických sbírek do připravovaného katalogu (autorka: I. Svobodová,
vyjde 2009)

Editace a tisk fotografií pro potřeby muzejního útvaru (systematická evidence, výstavy)
Příprava obrazového materiálu (digitální snímky, snímky z negativů, scanování atd.) pro

výstavu „Jak zastavit čas - konzervování, restaurování, preparace“
Poskytování služeb badatelům

Čapka

I. 1.6.2. Knihovna 

Evidenční číslo knihovny: 1791/2002
Počet knihovních jednotek: 11 757
Výdaje na knižní fond v roce 2008 činily 19 611,80 Kč
Zpracováno celkem 132 nových přírůstků, z toho:

98 sv. knih
    8 sv.ročníků novin a časopisů
  26 rukopisných prací

Výpůjčky 336 absenčních
    12 prezenčních

Výpůjčky MVS  69 pro naši knihovnu
   3 z naší knihovny
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Zpracování knihovního fondu v KP Win  95 sv.

Čtenáři  19 zaměstnanci
 38 ostatní

Badatelé (faktografické informace)  23
(Celkový počet badatelů v muzeu: 95 - viz i I. 1.5.2., I. 3.6.5., II. A.1.7.)

Články v region.tisku 11 zaměstnanci
40 o muzeu jiných autorů

Péče o památkovou knihovnu zámku Bruntál, část fondu umístěného v depozitáři v mezaninu
severního křídla zámku (ve spolupráci s vedoucí Útvaru památkové péče - viz II.A.2.3):

- pravidelná kontrola fondu 
- vedení předepsané dokumentace pro depozitář (depozitární kniha)
- zabezpečení úklidu depozitáře v mezaninu

Další práce: 
- likvidace vrácených knih

- kompletace periodik, zajištění vazby
-  vypracování rešerší z novinových článků 
- zpracování soupisu výzkumných a restaurátorských prací
- zpracování přírůstků nových knih
- vypracování nabídky publikací z produkce muzea a její rozeslání el.poštou
- rozeslání povinných výtisků a exemplářů výměnou
- objednávky na nákup knih
- výběr exponátů na výstavu knih
- kopírování  pro veřejnost
- další práce (viz 4., mj. kompletní zabezpečení a organizace Zámeckých

Vánoc, pomoc při přípravě oslav výročí muzea, velikonoc, ,
vernisáží výstav, porady, inventury apod.)

Nováková

I. 2. Vědeckovýzkumná a dokumentační činnost 

Odborní pracovníci muzea byli i v roce 2008 zapojeni do vědeckých výzkumů regionálně
širších (Slezsko, Morava), řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Slezská univerzita,
Ústav soudobých dějin Akademie věd České republiky) či celostátními pracovišti (IPOS
Praha) – řešeny byly celkem 4 výzkumné úkoly.
Vedle těchto řešili pracovníci útvaru další výzkumné a odborné úkoly institucionálního
charakteru.

I. 2.1. Výzkumné úkoly

I. 2.1.1. Cechovní předměty cechů Rakouského Slezska v muzejních sbírkách 
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Úkol řešený ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě v letech 2007 - 2010
Etapa 2008: základní heuristika - zjišťování zastoupení cechovních předmětů ve
fondech muzeí českého Slezska

Málková

I. 2.1.2. Lesnické sbírky v muzeích severní Moravy a českého Slezska 
Etapa 2008 - dokončení analýzy, zpracována odborná studie do Sborníku bruntálského
muzea 2008 (viz I. 3.2.1.)

Svobodová

I. 2.1.3. Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění
příslušníků dělnických profesí a inteligence. Úkol řešený Ústavem pro soudobé dějiny
Akademie věd České republiky v letech 2006 – 2010. 
– realizace 2 rozhovorů s 1 narátorem (E. Tóthová) 
- redakční zpracování rozhovorů s J. Belušem, J. Garnolem. K. Niesnerem a K. Raszkou

pro publikování v knize, připravovanou nakladatelství Academia v roce 2009/2010
- pracovní a konzultační schůzky v ÚSD AV ČR a seminář na Sovinci

Niesner

I. 2.1.4. Místopis českého amatérského divadla
Výzkumný úkol zpracovávaný útvarem pro neprofesionální umění a dětské estetické
aktivity ARTAMA Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
v Praze.
Vývoj ochotnických divadel na území okresu Bruntál.
Etapa 2008 – shromažďování podkladů z Krnovska - excerpta periodik, archivní
výzkum

Cepek

I. 2.2. Další odborná a dokumentační činnost

I. 2.2.1. Odborné zpracování herbáře (v souvislosti s bodem I. 1.2.2.) 
- zpracováno 1171 herbářových položek   Svobodová
- překlady názvů míst na herbářových položkách z němčiny do češtiny, cca 200 ks

Málková

I. 2.2.2. Terénní výzkum v prostoru Andělskohorského rudného revíru (ve spolupráci s
Geologickým ústavem v Jeseníku)
 - identifikace jednotlivých důlních prací. výstupem text do Sborníku bruntálského

muzea 2009 „Těžba rud na východním úbočí Jeseníků“ -(viz 2.2.10.) 
Hornišer

I. 2.2.3. Mapování a popis terénních pozůstatku vodních děl v prostoru Javorový vrch -
Karlova Studánka - Suchá Rudná (15. - 18. století)
zpracováno částečně, v roce 2008 realizována pouze jedna terénní pochůzka -
fotodokumentace      Hornišer
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I. 2.2.4. Zpracování přehledu archeologických lokalit na bývalém okrese Bruntál 
- mapovány montánní památky v lokalitách středověkého osídlení      Hornišer

I. 2.2.5. Zpracování slovníku místních a pomístních názvů okresu Bruntál 
- etapa 2008: další heuristika, názvy místních tratí R - T (obě části - česko-německá i

německo-česká, prozatím bez lokací GPS)      Hornišer

I. 2.2.6. Pozůstalosti ve fondech muzea
- pozůstalost Rudolfa Heinricha z let 1926 - 1945 - transliterace části písemností
- pozůstalost Viktora Heegera - Cestovní deník z roku 1882 - transliterace a překlad
- mužský pěvecký sbor v Bruntále - uspořádání programů a poznámkového aparátu

Hornišer

I. 2.2.7. Pasporty 30 domů v městské památkové zóně Bruntál
- ikonografie, historie, popisy stavu a návrh oprav     Mezerová
- základní heuristika ve fondech ZA v Opavě a v SOkA v Bruntále, vyhledání a

fotokopie listin (270 digitálních snímků) 
Málková

I. 2.2.8. Příprava muzejních expozic - shromažďování faktografických, ikonografických a
dalších údajů při přípravě expozic:

a) příprava expozice „  Archeologické nálezy na hradě Sovinci  “
- příprava expozice pro realizaci v roce 2009 - zpracován scénář, shromážděny
exponáty, navrženo výtvarné řešení. Dílčím výstupem - text ve Sborníku bruntálského
muzea „Neznámá erbovní galerie Řádu německých rytířů na hradě Sovinci“ (viz 3.2.1.)
Zajištění fotodokumentace maleb na zámku v Dlouhé Loučce

autor: Hornišer,odborná spolupráce. Niesner; výtvarný návrh:
Košnovská-Járková; konzultace: Mezerová

b) lesnická expozice v     Karlovicích  
 - příprava nové expozice pro realizaci v roce 2009 - zpracování scénáře, shromáždění
exponátů, navrženo výtvarné řešení, zpracování žádosti o dotaci z programů KÚ MSK 

autor: Svobodová, výtvarný návrh: Košnovská-Járková,
konzultace: Mezerová

I. 2.2.9. Příprava a dokumentace výstav

V průběhu roku 2008 připraveny a instalovány následující výstavy (termíny a další údaje viz
3.5.):
výstavy: „Radek Pilař dětem“

„Pocta“ (Výtvarníci z UP Olomouc)
„Magie české fotografie“

garant: Garncarzová, výtvarná realizace. Košnovská - Járková
výstava: „Zrozeno do prostoru.“ (Výtvarníci Umělecké besedy Praha)

garant: Garncarzová
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výstava: „Jak zastavit čas
garant, autorka: Mezerová, spoluautoři: Hornišer, Kostrhounová, Svobodová,výtvarná

realizace: Košnovská-Járková
výstava: „Oslaďme si život“

autorka: Svobodová, výtvarná realizace: externě (Kuběnová)
výstava: „Kv ětena Hrubého Jeseníku - fotografie V. Laži“

garant: Svobodová; výtvarná realizace: Košnovská-Járková, spolupráce: Locků

výstava: „Bruntálská kraslice 2008“
garant, výtvarná realizace: Košnovská-Járková

výstavy: „Keramika očima dětí“
„Polárka - sociálně terapeutická dílna“

garant: Košnovská-Járková
výstava: „Nejkrásnější vánoční ozdoba 2008“

garant, výtvarná realizace: Nováková, Tomaščáková
výstavy: „Erbovní bestie“

„Oděvy pěti století“
garant: Zástěra

výstava: „Velikonoční výstava“ (Karlovice)
garant: Locků

- zapůjčení výstavy o čokoládě, o koření a o bylinkách jiným muzeím Svobodová
- zpracovány dokumentačních sešitky výstav Radek Pilař dětem, Pocta, Magie české

fotografie,Zrozeno do prostoru Košnovská

I. 2.2.10. Odborná činnost při zpracovávaní publikací a odborných textů

- heuristika, výzkum v literatuře a pramenech. excerpta, zpracovávání apod. při zpracovávání:

J. Cepek: - „Město Bruntál jako sídlo vojenské posádky“, publikováno  ve: Sborníku
bruntálského muzea 2008 (viz I. 3.2.1.)

- text „Dolní Moravice. Horní Moravice. Nová Ves“, publikován v publikaci
obecního úřadu Dolní Moravice Historie a současnost Dolní Moravice (viz I.
3.2.1.)

- „Poválečné změny názvů obcí na někdejším politickém okrese Rýmařov“,
publikováno ve Vlastivědném věstníku moravském (viz I. 3.2.1.)

I. Hornišer (s V. Čapkou) - „ Neznámá erbovní galerie Řádu německých rytířů na hradě
Sovinci“, “, publikováno  ve: Sborníku bruntálského muzea 2008 (viz I. 3.2.1.)

- „Těžba rud na východním úbočí Jeseníků“, přípraveno k publikování ve Sborníku
bruntálského muzea 2009.

- „Cesta Viktora Heegera na Gross Glockner“, nepublikováno
- texty o historii Bruntálska 1918 - 1946, o obsazení tzv. Sudet a o odsunu Němců do

publikace „Jeseníky, Rychlebské hory a Králický Sněžník - příroda, historie,
život“ nakladatelství Baset - rozpracováno
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Ľ. Mezerová: - kompletní příprava katalogu „Orientální koberce ve sbírkách Muzea
v Bruntále“ (viz I. 3.1.)

- text „Nemovité kulturní památky“, publikován v publikaci MěÚ Bruntál
„Bruntál .město mezi horami a vodou. Historie, památka a příroda Bruntálu“ (viz
I.3.2.1.)

- text „Zástavba obce a významné objekty“, , publikován v publikaci obecního úřadu
Dolní Moravice Historie a současnost Dolní Moravice, výběr fotodokumentace,
práce v redakční radě (viz I. 3.2.1.)

T. Niesner, V. Čapka - kompletní příprava obrazové publikace „Bruntál. Proměny“ -
koncepce, výběr snímků, popisky, úvodní text (viz I. 3.1.)

T. Niesner - text „Z historie města“, publikován v publikace MěÚ Bruntál „Bruntál ...město
mezi horami a vodou. Historie, památka a příroda Bruntálu“ (viz I. 3.2.1.)

- základní heuristika ke zpracování textů o historii Řádu německých rytířů a historii
muzea do připravované publikace „Jeseníky, Rychlebské hory a Králický
Sněžník - příroda, historie, život“ nakladatelství Baset

I. Svobodová: : - „Lesnické sbírky v muzeích Slezska a severní Moravy“, publikováno ve:
Sborníku bruntálského muzea 2008 (viz I. 3.2.1.)

- kompletní příprava katalogu lesnických sbírek (texty, zabezpečení
fotodokumentace, zpracování žádostí o dotace k programů KÚ MSK...),
příprava k vydání v roce 2009

I. 2.2.11. Příprava animačních programů a pracovních listů

K.Košnovská-Járková - zpracovány animační programy k výstavám 
- „Radek Pilař dětem“
- „Pocta“ (Výtvarníci z UP Olomouc)
 „Magie české fotografie“

I. 2.2.12. Ostatní:
a) práce v poradních orgánech, redakčních radách a pod.

- Garncarzová: redakční rada Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR
- Málková: redakční rada Muzea Beskyd
- Mezerová: nákupní komise Národního památkového ústavu – pracoviště Ostrava
- Niesner : institucionální památková rada Národního památkového ústavu – pracoviště

Olomouc 
poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Těšínska v Českém Těšíně 
poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Šumperku

b) Zpracovávání odborných a oponentských posudků - zpracováno celkem 8 posudků
- Mezerová: - zpracování 2 odborných posudků
- Niesner: - zpracování posudku na 250 normostran textu doc. Chybíka o historii

Heřmanovic z jeho publikace „Heřmanovice. Od oppida ke vsi. Krnov
2008, 533 s.

17



- posouzení a připomínkování 140 normostran textu J. Cepka o historii Dolní
Moravice do publikace „Cepek Josef – Mezerová Ľubica: Historie a
současnost Dolní Moravice. Místo vydání neuvedeno, 2008. 138 stran“

- posouzení a připomínkování 690 normostran textu L. Martinka „Literatura
Krnovska“ 

- posouzení a připomínkování 275 normostran  textu J. Cepka o historii
Bruntálu 

- vypracování posudku pro redakční radu Časopisu Slezského zemského muzea
na práci A. Šimčíka „Složité počátky městského muzea v Bruntále“ 

- zpracování posudku pro redakční radu Slezského sborníku na publikaci
„Pavel Urbášek: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv.
normalizace. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, 234 s.“

c) Další odborná činnost dle požadavků institucí, badatelů atd.

- Niesner: - zpracování námětů historických minipříběhů pro ČT - dle požadavku KÚ
MSK - 8 příběhů

- zjišťování údajů o řecké komunitě na Krnovsku pro TV agenturu AZ

d) Vedení odborných praxí studentů

- Hornišer - odborná praxe studentky - Markéta Olivová 
- Málková - odborná praxe 2 studentek
- Mezerová - odborná praxe 6 studentů

I. 3. Prezentační činnost a služby veřejnosti

I. 3.1. Ediční činnost

Sborník bruntálského muzea 2008. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka, T. Niesner, 
P. Vojtal. Bruntál 2008, 90 s.

Mezerová, Ľubica: Orientální koberce ve sbírkách Muzea v Bruntále. Bruntál 2008, 64 s

Čapka, Viktor - Niesner, Tomáš: Bruntál. Proměny. Bruntál 2008, 71 s. (společný projekt
Muzea v Bruntále a tiskárny K-tisk s.r.o.)

I. 3.2. Publikační činnost

I. 3.2.1. Odborné texty 

Cepek, Josef: Dolní Moravice. Horní Moravice. Nová Ves. In: Historie a současnost Dolní
Moravice. Dolní Moravice 2008, s. 24 - 138.

Cepek, Josef:: Město Bruntál jako sídlo vojenské posádky. In: Sborník bruntálského muzea
2008, s. 65 - 68.
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Cepek, Josef: Poválečné změny názvů obcí na někdejším politickém okrese Rýmařov. In:
Vlastivědný věstník moravský, 2008, č.2, s. 204 - 207.

Hornišer, Igor - Čapka, Viktor: Neznámá erbovní galerie Řádu německých rytířů na hradě
Sovinci. In: Sborník bruntálského muzea 2008, s. 3 - 12.

Mezerová,Ľubica: Nemovité kulturní památky. In: Bruntál ...město mezi horami a vodou.
Historie, památka a příroda Bruntálu. Bruntál 2008, s. 10 - 22.

Mezerová, Ľubica: Zástavba obce a významné objekty. In: Historie a současnost Dolní
Moravice. Dolní Moravice 2008, s. 14 - 23.

Niesner, Tomáš: Z historie Bruntálu. In: Bruntál ...město mezi horami a vodou. Historie,
památka a příroda Bruntálu. Bruntál 2008, s. 3 - 7.

Svobodová, Iveta: Lesnické sbírky v muzeích Slezska a severní Moravy. In: Sborník
bruntálského muzea 2008, s. 13 - 16.

I. 3.2.2. Propagační a ostatní texty

Mezerová:
- text o hradu Sovinci pro vydavatelství AB ART press
- 2 texty o Vrbně pod Pradědem pro Spolek přátel Vrbenska

Niesner:
- text o muzeu a zámku Bruntál, kosárně v Karlovicích a hradu Sovinci do „ Muzea a galerie

v Moravskoslezském kraji. KÚ MSK 2008, s. 6 - 9.“
- text o muzeu a zámku Bruntál, kosárně v Karlovicích a hradu Sovinci do katalogu Atlas
- text o muzeu a zámku Bruntál pro Místní akční skupinu Hrubý Jeseník
- text o muzeu a zámku Bruntál do publikace „Moravskoslezský kraj“
- text o hradu Sovinci pro AB ART press do publikace „Hrady Čech a Slovenska“

- dále viz I. 3.7. Propagace

I. 3.3. Expozice muzejní

Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2008 celkem 15 expozic, z toho jednu památkovou
zámeckou (interiérová zámku Bruntál) a 14 muzejních, které navštívilo celkem 66 497
návštěvníků:
Bruntál     - celkem 3 expozice 15 967 osob, z toho

zámecká expozice    - 14 275 osob
2 muzejní expozice  -   1 692 osoby

Sovinec    -  7 muzejních expozic  - 49 503 osoby 
Karlovice -  5 muzejních expozic  -  1 027 osob

Úpravy a provoz  zámecké expozice byly realizovány ¼. Mezerovou, expozice lesnictví na
Sovinci byla opětovně instalována I. Svobodovou a K. Košnovskou- Járkovou, ostatní
muzejní expozice upravovány K. Košnovskou- Járkovou za účasti odborných pracovníků
(Málková, Svobodová)

Bruntál
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I. 3.3.1. Muzejní expozice – Řemeslo má zlaté dno
Ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových předmětů jednotlivá
řemesla a živnosti, didaktická složka.Regionální.
Expozice provozována celoročně
návštěvnost: 916 osob

I. 3.3.2. Muzejní expozice - Příroda Bruntálska
Ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu v celé šíři, ve 3.
sále expozice týkající se lesnictví, didaktická složka. Regionální.
Expozice provozována celoročně. 
návštěvnost: 776 osob

Sovinec

I. 3.3.3. Muzejní expozice Sovinec - Střípky z historie hradu 
Historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií, plánů, map. Instalace v hradních
konírnách.Regionální.
Zpřístupněna 5.4. -  28.10.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.4. Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci
Expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě. Instalace v hradních konírnách.
Zpřístupněna 5.4. -  28.10.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.5. Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále
Nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea. Instalace v patře purkrabství.
Regionální.
Zpřístupněna 5.4. -  28.10.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.6. Muzejní expozice Sovinec - Cín ze sbírek Muzea v     Bruntále  
Cín ze sbírek muzea tématicky uspořádaný dle skupin použití (domácnost, kult, hygiena a
zdravotnictví,...). Instalace v přízemí purkrabství. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. -  28.10.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.7. Hradní pokoj v     budově VII. brány  
V budově VII. brány zařízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliářem z konce 19.
století. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. -  28.10.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.8. Muzejní expozice Sovinec –  Numismatika, řády a vyznamenání ze sbírek Muzea
v     Bruntále  
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Nejzajímavější řády a vyznamenání ze sbírek, přehled dobových platidel, cen a platů.
Instalace v patře purkrabství. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. -  28.10.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.9. Muzejní expozice Sovinec – Právo útrpné na hradě
Středověká mučírna ve sklepě purkrabství, instalace pomocí replik. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. -  28.10.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

Karlovice

I. 3.3.10. Muzejní expozice Karlovice – Lesnictví 
    10a. Lesnictví a myslivost
    10b. Lesnická pěstební technika

  10c Lesnická těžební technika
Lesnická pěstební a těžební technika, pomůcky a uniformy. Instalace  ve 3 místnostech 2.
patra kosárny. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. - 30.9., 26. - 30.12.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.3.11. Muzejní expozice Karlovice - Zemědělské stroje, nářadí a náčiní
Instalace zemědělských strojů, nářadí a náčiní ve stodole vedle kosárny. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. - 30.9., 26. - 30.12.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.3.12 Muzejní expozice Karlovice - Grafiky Rudolfa Tamma (1908 – 1943)
Repliky originálních grafik ze sbírek muzea s vyobrazením jesenické přírody a staveb.
Instalována na chodbách a schodišti. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. - 30.9., 26. - 30.12.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.3.13. Muzejní expozice Karlovice - Domácnost z     první poloviny 20. století   
Stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem. Instalace ve 2 místnostech v přízemí.
Regionální.
Zpřístupněna 5.4. - 30.9., 26. - 30.12.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.3.14. Muzejní expozice Karlovice - Obydlí lesníka
Instalace v 1. patře kosárny - pracovna lesníka a zařízená kuchyně. Regionální.
Zpřístupněna 5.4. - 30.9., 26. - 30.12.2008
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.4. Památkové okruhy
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Provoz a využití zpřístupněných památek ve správě Muzea v Bruntále zabezpečuje Útvar
památkové péče - blíže viz Provoz a využití zpřístupněných památek

I. 3.4.1. Zámek Bruntál - zámecká expozice

Zámecká kaple, slavnostní schodiště a 27 sálů slavnostního 1. patra zámku Bruntál s
původním mobiliářem ze 16. až 19. století.
Zpřístupněna 23.3. - 31.10., 26. - 30.12.2008
Návštěvnost: 14 275 osob

I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

Prohlídková trasa vedena 1. - 5. nádvořím, Horním hradem, hradní věží, přízemím dělové
bašty Remter, oběma patry jižního paláce, přízemím severního paláce (tzv. Boskovický sál),
ochozem kolem 5. nádvoří a průchodem v tzv. kancelářském traktu na Horní hrad, konírnami,
purkrabstvím a budovou 7. brány. Trasa vybavena informačním systémem obsahujícím
informace o historii hradu, stavebním vývoji hradu a vlastnících hradu (texty, plány,
schémata).
Provoz od 5.4.2008 do 28.10.2008 
Prohlídkovou trasu hradu Sovinec v roce 2008 navštívilo 49 503 osoby.

I. 3.4.3. Kosárna v     Karlovicích  

V objektu kosárny a sousední stodoly zpřístupněny výše uvedené muzejní expozice (I. 3.3.10.-
I. 3.3.14.)
Zpřístupněna 1.5. - 30.9., 26. - 30.12.2008
Návštěvnost:  1 027 osob

I. 3.5. Výstavy 

V roce 2008 bylo realizováno celkem 14 výstav s celkovou návštěvností 31 255 osob:
 * Bruntál -     9 výstav, 6 749 návštěvníků 
 * Sovinec -    3 výstavy, 23 582 návštěvníci (dvě v rámci prohlídky celého hradu)
 * Karlovice-  2 výstavy, 924 návštěvníci (v rámci prohlídky celého objektu)

(autoři výstav, garanti, výtvarná realizace - viz I. 2.2.9.)

I. 3.5.1. Zámek Bruntál 

Realizováno 9 výstav (i s přecházejícími z roku 2007 celkem 12), návštěvnost 6 749
návštěvníků

(8.12.2007) - 6.1.2008    Vánoční ozdoba 2007 návštěvnost :3
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Výstava soutěžních vánočních ozdob.Regionální.

(9.11.2007) - 27.1.2008  V chlévě dítě spinká (betlémy ze sbírek muzea)návštěvnost: 101
Betlémy a betlémové figurky ze sbirek muzea. Regionální.

(11.12.2007)- 15.2.2008  Panenky a medvídci  návštěvnost: 590
Panenky a medvídci z kolekce Klubu panenek Praha. Regionální.

7.2. - 24.2.2008     Keramika očima dětí návštěvnost: 118
Výstava výrobků dětí ze sdružení pro postižené. Místní.

22.3.- 31.3.2008      Bruntálská kraslice 2008  návštěvnost: 959
Soutěžní výstav velikonočních kraslic a ozdob. Regionální.

1.4. - 4.5.2008     Radek Pilař dětem návštěvnost: 769
Výstava předního českého výtvarníka, grafika a ilustrátora.
Regionální.

23.5.2008 - 17.8.2008     Jak zastavit čas návštěvnost:690
Výstava o restaurování, konzervování, preparování a sušení, výstava
zrestaurovaných, zkonzervovaných předmětů. Regionální.

5.6. - 20.6.2008      Polárka - sociálně terapeutická dílna návštěvnost: 59
Výstava výrobků sociálně terapeutická dílny.Místní

3.9. - 4.10.2008     Pocta. návštěvnost: 198
Práce pedagogů. - výtvarných umělců, působících na pedagogické
fakultě UP Olomouc  Nadregionální

23.10. - 8.12.2008     Magie české fotografie návštěvnost: 556
Výstava uměleckých fotografií nejvýznamnějších českých  a
slovenských fotografů. Nadregionální.

4.12. - 31.12.2008     Oslaďme si život! (cesta kolem cukru) návštěvnost: 143
Výstava o cukru a sladidlech - výroba, užívání, uchovávání,...
Regionální

13.12. - 31.12.2008     Nejkrásnější vánoční ozdoba roku 2008. návštěvnost: 2 563
Tradiční výstava vánočních ozdob. Regionální

I. 3.5.2. Hrad Sovinec

Realizovány 3 výstavy, návštěvnost 23 582 návštěvníci (dvě v rámci prohlídky celého hradu)

5.4. - 28.10.2008     Erbovní bestie návštěvnost: 4 116 
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Expozice figur nadpřirozených bytostí ze šlechtických erbů. výstava
Aleše Drašnara.  Regionální.

1.5. - 31.5.2008     Oděvy pěti století   návštěvnost: 3 002
Repliky historických oděvů od gotiky po baroko z dílny Veroniky
Kulové. Regionální

7.6. - 30.9.2008      Zrozeno do prostoru návštěvnost: 16 464
Umělecká díla (sochy, plastiky) výtvarníků Umělecké besedy Praha.
Nadregionální.

I. 3.5.3.Kosárna v     Karlovicích ve Slezsku  

Realizovány 2 výstavy, návštěvnost 924 návštěvníci

21.3. - 23.3.2008      Velikonoční výstava. návštěvnost: 27
Výstava prací MŠ a ZŠ s velikonoční tématikou. Místní.

17.5.- říjen 2008 Květena Hrubého Jeseníku.  návštěvnost: 897
Fotografie V. Laži. Regionální.

I. 3.6. Ostatní akce

I. 3.6.1. Přednášky

Pracovníci muzea připravili celkem 21 přednášek na 13 témat pro 449 posluchačů

Hornišer: 7 přednášek, 5 témat, 128 posluchačů

Košnovská. 1 přednáška, 1 téma, 29 posluchačů

Málková:  2 přednášky, 1 téma, 33 posluchači
Mezerová: 4 přednášky, 4 témata 
Niesner: 7 přednášek, 2 témata, 259 posluchačů

I. 3.6.2. Exkurze

Realizováno celkem 8 odborných exkurzí pro 89  osob:
Kostrhounová: 2 odborné exkurze pro žáky ZŠ v konzervátorské dílně (48 dětí) 
Málková, Svobodová: 2 odborné exkurze do depozitářů pro žáky ZŠ (41 dítě) 
Mezerová: 4 odborné exkurze
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I. 3.6.3. Odborné výklady

Realizováno 10 odborných výkladů pro 138 osob 
(včetně 12 odborných výkladů v památkové expozici celkem 29)

Málková : 4 výklady v expozici řemesel pro žáky základní školy (2.5. - 2 x 25 dětí, 5.5. - 25 a
28 dětí)

Mezerová: 4 výklady v muzejních expozicích 
Niesner: 2 výklady - o zámku Bruntál studentům Slezské univerzity (15.5. - 8 osob) a

Gymnázia Hejčín (5.6. -27) 

I. 3.6.4.Animační programy

V roce 2008 bylo připraveno (viz I. 2.2.11.) a realizováno 20 animačních programů pro
školy, kterých se zúčastnilo 402 osoby.

Košnovská

I. 3.6.5. Služby pro badatele

V roce 2008 poskytnuty faktografické informace z 54 tématických okruhů celkem 53
badatelům:

Málková: -    6 badatelů, 6 témat 
Mezerová: -   26 badatelů, 26 témat
Niesner -  15 badatelů, 16 témat, 17 konzultací
Svobodová -   6 badatelů, 6 témat

/Celkový počet badatelů v muzeu: 95 - viz i I. 1.5.2.,I. 1.6.2., II.A.1.7., z toho
- v muzejních sbírkách: 15
- v památkovém fondu   4
- faktografické 53
- knihovna 23/

I. 3.6.6. Televizní a rozhlasové relace

Hornišer: 4 rozhlasové relacepro Český rozhlas Olomouc (Weissové a Müllerové - Dlouhá
Loučka, Malá Morávka, Véska; papírna v Karlovicích; Macholdové ve Vrbně)
- Toulky krajem (důlní díla na Javorovém vrchu a na Kalkzeche v Malé Morávce)
Kostrhounová: - natáčení 2 televizních relací v konzervátorské dílně  pro televizi Polar
Mezerová: vystoupení v 8 televizních relacích ČT Ostrava a TV Polar
Niesner: - vystoupení ve 2 televizních relacích - 11.3. - TV Prima - kniha o Sovinci; 8.7. - TV

zpravodajství Agentury AZ - řecká komunita v Krnově
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I. 3.6.7. Dny otevřených dveří 

 - 18.4.    Den památek
 - 23.5.     Den muzeí (v rámci Muzejní noci)
 - 14.9.     Dny evropského kulturního dědictví 
 - 28.10.   Den Moravskoslezského kraje

I. 3.6.6 - 3.6.11. Kulturní akce

Kulturní akce pořádané v objektech muzea v roce 2008 navštívilo 32 022 osoby
* zámek Bruntál   5 334 osoby
* hrad Sovinec 26 647 osob
* kosárna v Karlovicích        41 osob

I. 3.6.8. Kulturní akce - zámek Bruntál

*  Velikonoce na zámku (22.3.2008)   návštěvnost:    913
*  Muzejní noc - Jak zastavit čas (23.5.2008)  návštěvnost: 1 920
*  Vánoce na zámku (13.12.2008)  návštěvnost: 2 501

/celkem: 5 334 osoby/
Garncarzová, Košnovská, Nováková, Tomaščáková, Rada

I. 3.6.9. Kulturní akce - hrad Sovinec

Název akce: Na pomlázkové veselici
termín:23.3.- 4.3.2008 návštěvnost : 1319
Obsah: Tradice a zvyky velikonoc na netradiční prohlídce hradu. Placená

Název akce: Poslechněte, co se stalo
termín:19.4.-20.4.2008 návštěvnost: 1680
Obsah: Tradice a zvyky při vítání jara, hudba, stará řemesla.Oslavy mezinárodního dne
památek.Placená

Název akce: U kanónu stá
termín:3.5. - 4.5.2008 návštěvnost:  2158
Obsah: Netradiční prohlídky hradních zákoutí s programem.Placená

 
Název akce: Láry fáry do pohádky
termín: 17.5. - 18.5.2008 návštěvnost:  2619
Obsah: Den dětí na hradě. Kejklíři a žonglování při soutěžích a klání rytířském na
pohádkovém hradě. Oslavy mezinárodního dne muzeí.Placená

Název akce: Pohádkové prohlídky
termín: 14.6. - 15.6.2008 návštěvnost: 973
Obsah: Netradiční prohlídky hradu s pohádkovými bytostmi.Placená
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Název akce: Noc filmů na hradě
termín:21.6.2008 návštěvnost: 220
Obsah: Večer s promítáním historických filmů.Placená

 
Název akce: Střevíc bílé paní
termín: 28. - 29.6.2008 návštěvnost: 1429
Obsah:  Netradiční prohlídky hradních zákoutí s pohádkovými bytostmi.Placená

Název akce: Za čest krále 
termín: 12.7. - 13.7.2008 návštěvnost: 3 624

Obsah: Sovinec v letech třicetileté války. Život v obleženém hradě, kováři, zbrojíři a pregéř
při  práci, výstava zbraní. Večerní program s ohňovou show a ohňostrojem. 

Placená

Název akce: Praděd na hradě
termín : 19.7. - 20.7.2008  návštěvnost: 1 151
Obsah: Mezinárodní setkání řezbářů pozvaných Jiřím Halouzkou a Pradědovou galerií.
Placená

Název akce: Past na medvěda 
termín: 26.7. -  27.7.2008 ; návštěvnost: 3 252

Obsah: Sokolnické a lesnické slavnosti. Ukázky výcviku a lovu dravých ptáků s loveckými
psy. Právo útrpné a mučení pytláků, včelařské, řezbářské a košíkářské řemeslo. Výstava
loveckých trofejí. Placená

Název akce: Soumrak loupežníků
termín: 2.8. - 3.8.2008  návštěvnost: 2 039
Obsah: Netradiční prohlídky hradních zákoutí s večerním programem. Placená

Název akce: Hodokvas rytíře Kobylky
termín: 16.8. - 17.8.2008 návštěvnost: 3 110

Obsah: Řemeslný historický jarmark s večerním programem, právem útrpným a dobovou
kuchyní. Placená

Název akce: Ostří východu 
termín: 23.8. - 24.8.2008 návštěvnost: 938

Obsah: Přehlídka bojových umění . Placená

Název akce: Na příkaz císaře
termín: 20.9. - 21.9.2008 návštěvnost: 864

Obsah: Netradiční vinobraní v kraji brambor. Dobová móda při námluvách udatných rytířů,
gotická bitva. Placená

Název akce: Hofmistrova závěť 
termín: 18.10. - 19.10.208 návštěvnost: 1 271

Obsah: Netradiční prohlídky hradních zákoutí. Placená
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I. 3.6.10. Kulturní akce - kosárna v     Karlovicích ve Slezsku  

Název akce. Oslava mezinárodního dne muzeí a Dne obce Karlovice
termín: 18.5.2008 návštěvnost: 41
Obsah: zpřístupnění objektu a jeho expozic. neplacená

I. 3.7. Propagace 

- Regiontour Brno 10.1.2008
- Propagace muzea a jeho objektů, expozic, výstav a dalších aktivit - v masmédiích

(pracovník IC) (Niesner)
- úpravy a následné korektury textu o muzeu do katalogu Relax - 8.10., 4.11. (Niesner)
- úpravy a korektury textu, popisky k vyobrazením do publikace „Země světa - Jeseníky“  -

10.10., 20.11.(Niesner)
- příprava nových webových stránek (www.mubr.cz) - koncepce, mapa stránek, texty:

Kontakty; Objekty ve správě - zámek Bruntál, hrad Sovince, kosárna Karlovice; O
muzeu; Odborná činnost - ediční činnost, publikační činnost, výzkumná činnost,
výstavy (Čapka, Niesner)

- aktualizace údajů na vlastních www. stránkách, dodání aktuálních údajů 21 provozovatelům
ostatních www. stránek, informujících o bruntálském muzeum zámku Bruntál, hradu
Sovinci a kosárně v Karlovicích (Niesner) 

- drobné propagační tisky - letáčky objektů, pozvánky, PF 2009 (Košnovská-Járková,
Čapka, Nováková)

I. 3.8. Odborná spolupráce

- Práce v Komisi regionální historie Moravy a Slezska AMG - 4.6. (Niesner)
- Spolupráce s jinými subjekty:

- dr G. Ploch z Oberschlesisches Landesmusseum Ratingen (14.5.) (Garncarzová,
Mezerová, Niesner)

- Společnost přátel Vrbenska (19.5.) (Garncarzová, Málková, Niesner)
- Správa ChKO Jeseníky - o výstavě v roce 2009 (10.6.) (Garncarzová, Niesner)
- školy okresu Bruntál - realizace Hrátek s historií na zámku Bruntál 16.6. (Garncarzová,

Niesner)
- Vlastivědné muzeum Jesenicka - výběr předmětů pro výstavu o spolcích (zatím písemně),

výběr pro výpůjčku exponátů na výstavu (5.5.)a výpůjčka (22.5.) (Málková)
- Muzeum třineckých železáren - výpůjčka (27.3.) (Málková)
- Moravské zemské muzeum - výpůjčka (13.5.) (Málková)
- NPÚ Brno - výpůjčka (29.7.) (Málková)

I. 3.9. Účast na konferencích a sympoziích, školení, stáže

Účast na školeních, seminářích a stážích k problematice činností muzeu vlastních 
Hornišer: - 14. 4. 2008 - školení SECik 
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- 16. - 17. 4. 2008 - konference Muzea, památky a konzervace 2008
- 13. - 15. 5. 2008 - mezinárodní archeologická konference pořádaná SU v Opavě 
- 15. 12. 2008 - seminář - 3D zobrazování 

Kostrhounová: konzervátorské semináře, školení - Šumperk, Příbram
Svobodová: - botanický semináři na Slovensku (16.6 – 20.6.08)

- setkání muzejníků Česka, Saska a Bavorska v Chebu (8.10. – 10.10.08) 

I. 4.Různé

Ostatní vykázané činnosti

zpracování přehledu činnosti muzejního útvaru za rok 2007 (Niesner)
zpracování statistického výkazu MK o muzeu za rok 2007 (Niesner)
zpracování podkladů pro databázi muzeí AMG pro rok 2008 (Niesner)
zpracování ročního výkazu o muzeu za rok 2007 na webové stránky (Niesner)
zpracování výkazů  za 1. a 3. čtvrtletí 2008 a pololetního výkazu pro KÚ MSK (Niesner)
zabezpečení a zpracování žádosíi z programu rozvoje muzejnictví MSK pro rok 2008 a 2009

(Čapka, Svobodová; Niesner)
zabezpečení a zpracování žádostí o poskytnutí dotací  z programu ISO MK pro rok 2009

(Čapka, Málková;Niesner)
Bruntál - park: výběrové řízení na dosadbu parku

vyřízení dotace AOPK na ošetření několika stromů – park, Sovinec, Karlovice
jednání s p. Koščákovou z krajského úřadu, p. Mračanskou z AOPK Ostrava, p.

Martínkem k dřevinám v parku, na Sovinci, v Karlovicíc
vyřizování žádostí ke skácení stromů v parku a v Karlovicích (Svobodová)

Karlovice - zahrada: návrh a výsadba zahrady (Svobodová)
součinnost s pracovníky kontrolního oddělení KÚ MSK
inventury hmotného majetku (Svobodová - předsedkyně komise)
inventarizace peněžních prostředků (Nováková)
příprava a účast na akcích: Muzejní noc, Velikonoce, kompletní příprava Vánocí na zámku

(Nováková)
příprava,organizace a účast na vernisážích (Nováková, Svobodová)
rozesílání pozvánek el. poštou (Nováková)
porady vedení - 9 řádných, 105 operativních (Niesner)
porady útvaru (8) a provozní (celoorganizační) (2)
skolení BOZP a PO (24.11.2008)
kontrola požárních hlásičů (Svobodová)
revize elektrospotřebičů
výpočetní technika - instalace programu ACCESS 97 a DEMUS (Niesner)
školení ovládání notebooku a dataprojektoru
administrativa - výkazy a plány činnosti, žádanky nákupu a služeb, podklady pro výplaty,

korespondence
stěhování kanceláře (28. 1. – 31. 1.) (Málková, Svobodová)
další kontrolní a organizační práce (Niesner)
převzetí pracoviště Košnovské (Niesner)
kontrola plnění úkolů a převzetí pracoviště Málkové (Niesner)
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II. Útvar památkové péče - provoz a využití zpřístupněných památek

pobočka A -  Zámek Bruntál
pobočka B - Kosárna Karlovice 
pobočka C - Hrad Sovinec
 
Objekty jsou otevřeny a v provozu, všechny úkoly spojené s jejich provozem se plní. 
Byl upraven Návštěvní řád na zámku Bruntál
Vytvořen nový informační systém na hradě Sovinci a na zámku Bruntál.
Na všech objektech byla provedeny pravidelné revize (elektro, tlakové nádoby, komíny,
plynové kotle, EZS, EPS) a kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem.

Vyhodnocení plánovaných expozic, výstav a dalších kulturních akcí je zpracováno včásti I.
Muzejní  útvar - muzejní a kulturn ě osvětová činnost a II. Útvar památkové péče I.A:

- opravy, obnova, restaurování
Ke všem akcím byly provedeny výběrová řízení. 

A zámek Bruntál – areál
Bylo provedeno: 

- restaurování nástěnných maleb ve 2.NP. 1.etapa (jídelna s přípravnou jídel, sokly,
špalety)

- oprava střešních krytin po zimním období 
- odstranění závad z elektrorevizí 
- opravy oplocení objektu 
- výmalby kanceláří a dílen
- oprava výzbroje rozvaděčů na arkádách a v půdních prostorách včetně elktroinstalace 
- úprava vrátnice po vystěhování (oprava stěn, výmalba,oprava podlahy) 
- údržba parku (výsadba, sečení, hnojení, …) 
- úprava vstupního prostoru, prodejna (oprava dlažby, oprava a nátěr omítek, doplnění

informačního systému) 
- oprava a úprava společenské místnosti

B kosárna Karlovice
Bylo provedeno:

- úprava zahrady 1.etapa (zplanýrování, odstranění odumřelých dřevin, výsadba nových
dřevin, květin a bylin)

- budova WC pro návštěvníky 
- oprava komínového tělesa a dvou kachlových kamen
o oprava elektroinstalce 

C hrad Sovinec
Bylo provedeno:

- nová budova WC pro návštěvníky na 2.nádvoří
- odvodnění 2.nádvoří
- oprava podlahy v 1.NP remtru 
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- kompletní oprava sklepního prostoru se vstupním schodištěm v jižním paláci (podlaha,
omítky, elektrorozvody + osvětlení, zábradlí, okno, mříž, schodišťové stupně)

- zastřešení a obnova 2.patra severního paláce 
- obnova schodiště k rytířskému sálu a jeho zastřešení (lesnická škola) 
- odstranění závad z elektrorevizí 
- opravy střech po zimním období 
- oprava osvětlení 2 nádvoří 
- údržba inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, čistička) 
- údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně 
- oprava vrat na 6.bráně
- oprava podesty původního vstupu do věže
- drobné opravy dlažeb, omítek, kování,.. 
- vybudována reklamní plocha na hradě + nový informační systémy u Halouzky 
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