Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2005

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
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, 792 23 Karlovice ve Slezsku č.p. 146
Telefon, fax: 554 744 077

Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 417 m2
Počet expozic: 18
Počet uspořádaných výstav:10
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 108 578
Počet badatelů: 76
Sbírkové fondy:
muzejní sbírky: 18 918 evidenčních čísel (4 3 488 kusů)
památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): 1 730 evidenčních čísel
zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec: 33 500 svazků
Počet knihovních jednotek: 11 418
Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku: 3
(NKP zámek Bruntál, hrad Sovinec, kosárna Karlovice)
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 572, 7 m2
Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 39,12

Přehled činnosti v oblasti muzejní, péče o movité kulturní památky
a kulturně osvětové za rok 2005
Činnost muzejního útvaru byla v roce 2005 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,
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, průvodcovské texty...).
Prioritou činnosti pracovníků muzejního útvaru v roce 2005 byla prezentace kulturního
dědictví. Byly vybudovány nové expozice – v květnu 2005 byly veřejnosti předány nové
expozice dobového bydlení v Karlovicích (domácnost z 1. pol. 20. stol., obydlí lesníka),
v listopadu 2005 byla v Bruntále zpřístupněna expozice řemesel na Bruntálsku ve 2. pol. 19.
stol. Hrad Sovinec, z hlediska turistické atraktivnosti nejvýznamnější památkový objekt ve
správě muzea, byl prezentován moderní formou na CD-ROM.
Časově náročným původně neplánovaným pracovním úkolem bylo zpracování pasportu
sbírek muzea pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
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. Pravidelně byly zpracovávány podklady pro hlášení změn v zápisu v CES.
Muzeum v Bruntále v roce 2005 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 2005
obohacen o 566 kusů předmětů zapsaných pod 203 přírůstkovými čísly. Muzejní sbírky
čítaly na konci roku 2005 celkem 18 918 evidenčních čísel zapsaných v CES, což představuje
43 448 kusů předmětů. Je nutno zdůraznit, že vedle muzejních sbírek spravuje muzeum i
památkový (mobiliární) fond zámku Bruntál včetně svozů o 1 730 evidenčních jednotkách a
zámeckou knihovnu Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec), která je rovněž kulturní památkou,
o počtu cca 33 500 svazků knih, na jejichž správě dílčím způsobem pracovníci muzejního
útvaru participují. Muzeum tedy pečuje celkem o 54 148 předmětů kulturní povahy (to je
přibližně 78 678 kusů).
V oblasti muzejní práce dle dikce zákona č. 122/2000 Sb. pokračovalo odborné zpracování
sbírek, oproti předchozím letům ve výrazně větším měřítku - do systematické evidence bylo
převedeno 1 567 sbírkových předmětů.
V počítačové evidenci sbírek v programu DEMUS bylo v roce 2005 zaevidováno 2 585
sbírkových předmětů. Nadále byla aktualizována data ve starších souborech v programu
UFAND. Výpočetní technikou byl i nadále evidován knihovní fond muzea - v programu KP
Win bylo zpracováno 95 titulů knih.
V roce 2005 proběhla řádná inventarizace 1 820 evidenčních čísel muzejních sbírek. Byly
konzervovány 304 předměty, preparováno bylo 8 předmětů. Zapůjčeno bylo v roce 2005
298 muzejních sbírkových předmětů.
Památkovým fondům, kmenovému mobiliáři zámku Bruntál a svozům a zámecké
knihovně, byla věnována rovněž náležitá péče v souladu se zněním příslušných právních
norem. Byly zpracovávány nové evidenční listy, a to jak na kartách (57 ks), tak v programu
CastIS (54 ks), ve kterém byly zkontrolovány údaje u 300 ks již dříve evidovaných předmětů.
Byla zahájena i revize památkového fondu včetně fotodokumentace – do konce roku 2005
bylo zrevidováno a zfotodokumentováno 227 ks předmětů (439 digitálních snímků).
Předměty mobiliárního fondu byly prezentovány jak v zámecké expozici zámku Bruntál, tak

na jiných památkových objektech (zámky Kunín a Kravaře) či na výstavách realizovaných po
celé ČR. V roce 2005 bylo z památkového fondu zapůjčeno 16 předmětů.
V roce 2005 pokračoval soupis knih zámecké knihovny Bruntál, deponovaných v sálech
zámecké expozice Bruntál; do konce roku 2005 bylo sepsáno 1 346 svazků knih.
V oblasti prezentační byly vybudovány 3 nové expozice. Muzeum tak provozovalo celkem
18 expozic, z toho jednu zámeckou interiérovou a 17 muzejních, které navštívilo celkem 68
518 návštěvníků. Prohlídkovou trasou na hradě Sovinci prošlo 44 855 osob. Muzeum dále
realizovalo 10 výstav s návštěvností 40 060 osob.
Muzeum pořádalo i další kulturní akce - na zámku v Bruntále zámecké velikonoce,
muzejní noc, evropskou noc pro netopýry a zámecké vánoce (návštěvnost 4 220 osob), 2
přednášky, které vyslechlo 80 posluchačů či akce na Sovinci, pořádané většinou cizími
subjekty (24 515 návštěvníků). Celkově navštívilo Muzeum v Bruntále a jeho expozice,
výstavy a kulturní akce 76 207 osob, z toho v Bruntále 30 082 osoby, na Sovinci 44 855 osob
a v Karlovicích 1 270 osob.
Muzeum vydalo další ročník muzejního sborníku, multimediální prezentaci hradu Sovince
na CD-ROM, drobný tisk o hradu Sovinci v letech třicetileté války včetně polské jazykové
mutace, pracovní listy k expozici řemesel a katalog k výstavě o čaji. 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,
přičemž ve třech případech se muzeum zapojilo do řešení vědeckých výzkumů regionálně
širších, řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Ostravská univerzita, Ústav soudobých
dějin Akademie věd České republiky, IPOS Praha).
Činnost muzea v oblasti muzejní a kulturně osvětové práce zabezpečoval v roce 2005 v
souladu s organizační strukturou muzea z 1.12.2003 útvar muzejní.
Muzejní útvar pracoval v roce 2005 v následujícím personálním obsazení:
PhDr. Tomáš Niesner - statutární zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik,
správce zámecké expozice
Mgr. Květoslava Hergethová – správce podsbírky jiné – společenskovědní s výjimkou fondu
lesnictví
Ing. Iveta Svobodová - správce podsbírky jiné – přírodovědné a fondu lesnictví v podsbírce
jiná – společenskovědní
PhDr. Ľubica Mezerová – historik umění odborně spravující mobiliární fond zámku Bruntál
(úvazek 0,5)
Mgr. Viktor Čapka – dokumentátor, fotoarchivář
Vladimíra Kostrhounová – konzervátor
Kateřina Košnovská - Járková – kulturně-osvětový a propagační pracovník, správce
muzejních expozic
Jana Nováková – knihovnice (muzejní knihovna a tzv. Sovinecká knihovna)
Martina Holubová – průvodce
Josef Cepek - průvodce, noční vrátný
Odborné práce byly zajištěny externě - fond historie umění zpracovával PhDr. Petr Vojtal.

I.A. Muzejní útvar -muzejní a kulturně osvětová činnost

1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost

Stav sbírkových fondů:
muzejní sbírky Bruntál:

18 918 evidenčních čísel zapsaných v CES
/43 448 kusů muzejních předmětů/

1.1.Sbírkotvorná a dokumentační činnost
1.1.1. Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice
Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále bylo v roce 2005 zapsáno
pod 203 přírůstkovými čísly 566 kusů sbírkových předmětů.
- dle způsobu nabytí:
nákup:
dar:
sběr:
zapsáno ze starších sběrů:
převod majetku:

71 kus
392 kusy
22 kusy
21 kus
60 kusů

- dle podsbírek:
podsbírka jiná – společenskovědní:
podsbírka jiná – přírodovědní:

558 kusů
8 kusů

1.1.2. Vyřazování sbírek
V roce 2005 nebyly ze sbírkového fondu Muzea v Bruntále vyřazeny žádné sbírkové
předměty.

1.2. Evidence sbírek
1.2.0. 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 2005 celkem v CES zapsáno 18 918 evidenčních jednotek.
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. (potvrzení MK ČR

z 22.2.2005), 20.5. (beze změn), 20.8. (potvrzení MK ČR ze 23.9.2005) a 20.11. (potvrzení
MK ČR z 22.12.2005).
1.2.1 Evidence 1. stupně - chronologická
- v 1. stupni evidence zaevidovány nově získané předměty - viz 1.1.1.
1.2.2. Evidence 2. stupně - systematická
Do 2. stupně evidence převedeny celkem 1 567 kusů sbírkových předmětů, z toho
podsbírky jiné – společenskovědní: 115
podsbírky jiné – přírodovědní:
1 452

Hergethová, Vojtal
Svobodová

1.2.3. Evidence výpočetní technikou
V roce 2005 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly
zaevidováno 2 585 sbírkových předmětů, z toho v
podsbírce jiné – společenskovědní: 1 133
podsbírce jiné – přírodovědní :
1 452

Hergethová
Svobodová

Nadále byla aktualizována data ve starších souborech v programu UFAND
1.2.4. Dokumentace správy a evidence sbírek
- Zpracování podkladů a odeslání předepsaných hlášení změn pro centrální evidenci sbírek –
viz 1.2.0.
- 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)
- Zajištění předepsané fotodokumentace sbírek – celkem digitalizováno 1 026 sbírkových
předmětů (viz i 1.6.1.) – včetně souvisejících prací
- Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne 23.6.2005 a
1.12.2005, vedení agendy
Čapka, Hergethová, Svobodová
1.2.5. Evidenční záznamy
- byly doplňovány evidenční čísla systematické evidence (tzv. inventární čísla) na sbírkové
předměty
- lepení dokumentačních fotografií předmětů na katalogizační karty
- do evidenčních záznamů sbírkových předmětů byly doplňovány odkazy na původní
evidenční čísla bývalého městského muzea v Bruntále
Hergethová, Svobodová

1.3. Inventarizace a revize muzejních sbírek
1.3.1. Inventarizace muzejních sbírek

Do 28.2.2005 byla realizována nápravná opatření, stanovená ředitelkou organizace po
inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále, provedené 1.10.2004 – 13.12.2004.
Ve dnech 1.9. – 16.12.2005 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 1 820 evidenčních čísel
1.3.2. Revize muzejních sbírek
- revize předmětů rodu Care v podsbírce jiné – přírodovědní

Svobodová

1.4. Restaurátorské práce, konzervace a preparace
V roce 2005 bylo celkem zrestaurováno a preparováno 312 předmětů
1.4.2. Konzervace sbírek
Konzervátorkou muzea bylo celkem konzervováno 300 sbírkových předmětů, a to
především pro realizované výstavy a expozice (instalace kosárny v Karlovicích, expozice
řemesel, výstava hasičů a čaje)
Kostrhounová
Externě byly konzervovány 4 předměty

Raiskupová

Čištění a konzervace kachlových kamen v kosárně v Karlovicích

Kostrhounová

Čištění a konzervace kovových dvířek 3 kachlových kamen v Karlovicích

Kostrhounová

1.4.3. Preparace sbírek
V roce 2005 externě preparováno 8 kusů sbírkových předmětů

Pustějovský

1.4.4. Desinfekce sbírek
V roce 2005 pouze běžná profylaktická péče
1.4.5.Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy
Prováděna pravidelná kontrola stavu sbírek v depozitářích, v expozicích a na výstavách
včetně měření teploty a vlhkosti, větrání a úklidu, výběr a předávání předmětů ke konzervaci.
Vybavení depozitářů černými roletami
Hergethová, Svobodová, Kostrhounová

1.5. Jiná práce se sbírkami
1.5.1. Přehledy, soupisy sbírek

- Pasport sbírek muzeí v Moravskoslezském kraji
- zpracování textové a tabulkové části pasportu pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Čapka, Hergethová, Mezerová, Niesner, Svobodová, (Vojtal)
- práce v krajské komisi pro revizi pasportů a následnou analýzu sbírkových fondů muzeí
v Moravskoslezském kraji
Niesner
- zpracování dotazníku o sbírkách muzea pro muzeum v Roztokách
Hergethová
1.5.2. Badatelské služby - práce se sbírkami
V souladu s platnými předpisy poskytnuty badatelské služby ve vztahu ke sbírkovým
předmětům celkem 10 badatelům:
- podsbírka jiná – společenskovědní: 7 badatelů
Hergethová
- podsbírka jiná – přírodovědní:
3 badatelé
Svobodová
(Celkový počet badatelů v muzeu: 76 - viz i 1.6.1., 1.6.2. , 3.6.4, I.B.1.8.)
1.5.3. Zápůjčky sbírek
V roce 2005 bylo zapůjčeno celkem 298 muzejních sbírkových předmětů.
1.5.4. Uložení sbírek, lokační seznamy
- aktualizace lokačních seznamů
- ukládání sbírek po akvizici a odborném zpracování
- vydávání sbírek na výstavy a expozice a jejich zpětné ukládání

Hergethová, Svobodová

1.5.5. Ostatní
- předání části předmětů převedených do památkového fondu
- vrácení plastiky andílka konventu minoritů v Krnově

Hergethová

1.6. Práce s předměty v jiné evidenci
1.6.1. Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv
V rámci rozhodnutí o systematické digitalizaci sbírkových fondů muzea byla vydána
směrnice č. 5/2004 o provádění digitální fotodokumentace sbírkových fondů, která
stanoví základní pravidla pro vytváření a uchovávání digitálního obrazového záznamu.
Současně bylo pořízeno nutné základní vybavení z vlastních zdrojů a dotací z programu ISO
na evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v roce 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. Počet
předmětů zdokumentovaných do konce roku 2005:
1 026 sbírkových předmětů na 1 114 snímcích

Dále průběžně fotodokumentovány kulturní a společenské události, které proběhly v
prostorách Muzea v Bruntále. Vzniklý obrazový materiál byl předán pracovišti KOPP k
dalšímu zpracování.
Badatelé: 9
(Celkový počet badatelů v muzeu: 76 - viz i 1.5.2., 1.6.2. , 3.6.4, I.B.1.8.)
(dále viz I.B.1.4.)
Čapka
1.6.2. Knihovna
Počet knihovních jednotek: 11 418
Zpracováno celkem 240 nových přírůstků, z toho:
170 svazků knih
39 svazků svázaných ročníků novin a časopisů
25 rukopisných prací
6 AV médií
V KP-Win zpracováno: 95 titulů
Výpůjčky celkem: 569
z toho 372 absenčních
92 prezenčních
2 AV média
103 výpůjčky prostřednictvím MVS
Počet fotokopií na žádost uživatelů: 120
Počet čtenářů: 65
z toho zaměstnanci 25
ostatní
40
Badatelé (faktografické informace): 25
(Celkový počet badatelů v muzeu: 76 - viz i 1.5.2., 1.6.1. , 3.6.4, I.B.1.8.)
Další práce s fondem: likvidace vrácených knih
Nováková

2. Vědeckovýzkumná a odborná činnost
Odborní pracovníci muzea byli i v roce 2005 zapojeni do vědeckých výzkumů regionálně
širších (Slezsko, Morava), řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Ostravská

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.
Rozsah vědeckovýzkumné a dokumentační činnosti byl i v roce 2005 determinován
prioritními úkoly, vyplývajících z vlastního posláni organizace - práce se sbírkami
(akvizice,CES, inventarizace sbírkového fondu), zabezpečení instalací a provozu expozic a
výstav, příprava kulturních akcí, poskytování odborného servisu pro orgány samosprávy i
odborným institucím a poskytnutí služeb badatelům.

2.1. Výzkumné úkoly
2.1.1. Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku v letech 1859 - 1914
Úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě v letech 2002 2006. V roce 2005 pokračováno v základní heuristice.
Hergethová
2.1.2. Politické elity a disent v období tzv. normalizace.
Úkol řešený Centrem orální historie Ústavu soudobých dějin Akademie věd České
republiky v letech 2002 – 2005.
V roce 2005 upraveny pro tisk a autorizovány rozhovory s P. Stanislavem Lekavým a
Pavlem Křivákem. Rozhovory publikovány:
Stanislav Lekavý. In: Vaněk, M., Urbášek, P. (editoři): Vítězové? Poražení?
Životopisná interview. I. díl. Disent v období tzv. normalizace. Praha 2005, ss. 406 –
425.
Pavel Křivák: In: Vaněk, M., Urbášek, P. (editoři): Vítězové? Poražení? Životopisná
interview. II. díl. Politické elity v období tzv. normalizace. Praha 2005, ss. 412 – 445.
V průběhu roku upravována studie o katolickém disentu na Moravě (71 normostran)
pro publikování v knize Bezmoc mocných, která bude vydána v roce 2006
Niesner
2.1.3. Místopis českého amatérského divadla
Výzkumný úkol zpracovávaný útvarem pro neprofesionální umění a dětské estetické
aktivity ARTAMA Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu v Praze.
Vývoj ochotnických divadel na území okresu Bruntál – v roce 2005 dokončen archivní
výzkum k historii amatérských divadel v rámci bývalého politického okresu Bruntál
do roku 1949
Cepek

2.1.4. Historický a stavební vývoj zámku Bruntál s důrazem na vývoj a osudy zámeckého
inventáře
V roce 2005 prozkoumány archiv NPÚ (fotodokumentace, restaurátorské zprávy,
projektová dokumentace, záznamy a zápisy), fotoarchiv SZM v Opavě, fondy ZA
Opava, ZA Opava- pobočka Olomouc, ZA Opava – SokA Bruntál a Národního
archivu - Státního ústředního archivu v Praze (Národní kulturní komise).

Pořízeny digitální kopie inventářů zámku Bruntál z let 1829 – 1935 z fondů ZA Opava
– 1 650 snímků.
Mezerová, Niesner
2.2. Další odborná a dokumentační činnost
2.2.1. Lidé bruntálského okresu II.. Dokumentace specifickou formou umělecké fotografie.
Druhá část projektu. Výstupem 50 fotografií
externě – J.Štreit
2.2.2. Zámecký park Bruntál – projekt dosadby nebyl z finančních důvodů realizován,
prováděna údržba zeleně
Svobodová
2.2.3. Památkové objekty ve správě muzea - shromažďování faktografických údajů,
ikonografického materiálu a pod. k historii a prezentaci těchto objektů:
- zámek Bruntál: viz 2.1.4. Historický a stavební vývoj zámku Bruntál s důrazem na
vývoj a osudy zámeckého inventáře
Mezerová, Niesner
- hrad Sovinec:
- shromáždění všech dostupných faktografických a ikonografických
podkladů k historii hradu, výstupem multimediální prezentace hradu na CD ROM – viz 3.1.
Ediční činnost
Niesner
- kosárna Karlovice – komplexní archivní výzkum a excerptace literatury pro
kompletaci veškeré dokumentace k objektu a pro scénář expozic v kosárně –
viz 2.2.4., 3.3.17., 3.3.18.
Mezerová
2.2.4. Příprava muzejních expozic:
- Muzejní expozice Karlovice – domácnost 1. poloviny 20. století, obydlí lesníka – viz
2.2.3., 3.3.17., 3.3.18.
Mezerová
- Cechy, řemesla a živnosti na Bruntálsku – příprava nové muzejní expozice ve Starém
paláci bruntálského zámku (zpřístupnění 9/2005)
Hergethová, Košnovská
2.2.5. Příprava výstav - shromažďování faktografických, ikonografických a dalších údajů,
výběr exponátů, příprava textů atd. při přípravě výstav:
- Stanislav Holý nejen dětem
Košnovská
- Soutěžní kraslice 2005
Košnovská
- Jan Kanyza – Obrazy
Garncarzová
- Hasiči – tradice a současnost
Hergethová, Košnovská
- A 13 – sdružení krnovských výtvarníků
Košnovská
- Josef Ruszelák – Skryté souvislosti
Garncarzová
- Je libo čaj?
Svobodová
- Koberce ve sbírkách muzea v Bruntále
Mezerová
- Restaurování (realizace v roce 2007)
Mezerová
2.2.6. Zpracovávání odborných katalogů sbírek, katalogů výstav, průvodcovských textů
Ľubica Mezerová: Kosárna v Karlovicích s areálem. Průvodcovské texty.
Iveta Svobodová: „Je libo čaj?“ Katalog k výstavě, 45 stran textu. (viz i 3.1.)
Květoslava Hergethová – Kateřina Košnovská-Járková: Řemeslo má zlaté dno. Pracovní
listy k expozici. (viz i 3.1.)

Tomáš Niesner: úpravy průvodcovského textu zámecké expozice Bruntál
2.2.7. Nepublikované odborné texty
2.2.8. Další odborná činnost, odborné posudky
Ľubica Mezerová: zpracování 2 oponentských posudků závěrečných prací na Ostravské
univerzitě, 1 oponentského posudku závěrečné práce na VŠE
vedení a konzultace závěrečných prací studentů Ostravské univerzity (3), Slezské univerzity
(1) TU - VŠB (2) a VŠE (2)
Tomáš Niesner: odborná recenze na publikaci V. Škývarové: Českoslovenští legionáři okresu
Bruntál. Opava – Bruntál 2005, 44 s.
Tomáš Niesner: zpracování úvodu, poznámek a vysvětlivek ke 2. vydání knihy: Jan
Brothánek: Poslední rok v československém Bruntále, Bruntál 2005. (viz i 3.2.2, 3.8.)
Tomáš Niesner: Ediční činnost muzea v letech 2002 – 2004 (pro KÚ MSK)
Josef Cepek: archivní výzkum k historii bruntálského muzea
Iveta Svobodová: odborné zpracování herbáře
2.2.9. Ostatní:
- Práce v redakční radě Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR
Garncarzová
- Odborné působení v institucionální památkové radě Národního památkového ústavu –
územní odborné pracoviště Olomouc
Niesner
- Odborné působení ve vědecké radě Vlastivědného muzea v Šumperku
Niesner
- Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Šumperku
Niesner
3. Prezentační činnost a služby veřejnosti
3.1. Ediční činnost
- Sborník bruntálského muzea 2005. Připravili Tomáš Niesner, Petr Vojtal, Viktor Čapka.
109 stran.
- Hrad Sovinec. Multimediální prezentace na CD ROM. Texty, výběr a soustředění
ikonografického materiálu Tomáš Niesner.
- Květoslava Hergethová – Kateřina Košnovská-Járková: Řemeslo má zlaté dno. Pracovní
listy k expozici.
- Tomáš Niesner: Hrad Sovinec v letech třicetileté války (1618 – 1648). Drobný tisk,
12 stran.
- Tomáš Niesner: Zamek Sovinec v okresie wojny trzydziestoletej (1618 – 1648). Drobný
tisk, 12 stran.
- Iveta Svobodová: Je libo čaj? Katalog k výstavě. Interní tisk, 45 stran.
3.2. Publikační činnost

3.2.1. Odborné texty
Josef Cepek – Petr Vojtal: Ze vzpomínek příslušníků Stráže obrany státu na rok 1938. In:
Sborník bruntálského muzea 2005, s. 19 - 41.

Viktor Čapka: Bruntálský slovník zmatečný (Kolektiv: Encyklopedie Nízkého Jeseníku.
Bruntálský slovník naučný I. Bruntál 2004, 147 stran). In: Sborník bruntálského
muzea 2005, s. 101 - 102.
Květoslava Hergethová: Bruntálská tiskárna, nakladatelství a knihkupectví W. Krommer. In:
Vlastivědné listy, 2/2005, s. 20 – 22.
Květoslava Hergethová: Firma W. Krommer (tiskárna, nakladatelství a knihkupectví
v Bruntále). In: Sborník bruntálského muzea 2005, s. 73 - 80.
Ľubica Mezerová: Bývalá kosárna v Karlovicích (okres Bruntál) a její současné využití. In:
Sborník bruntálského muzea 2005, s. 81 - 91.
Iveta Svobodová: Lesnická sbírka Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2005,
s. 92 - 97.

3.2.2. Propagační a ostatní články
- článek o stavbě pomníku Američanům v roce 1946 do Našeho domova
- články o expozici řemesel do Věstníku AMG a pro noviny
- propagační článek do novin o výstavě hasičů

Cepek

Hergethová

- úvod k 2. vydání knihy „Jan Brothánek: Poslední rok v československém Bruntále. Bruntál
2005, s. 5.“ (viz i 2.2.8, 3.8.)
- text o muzeu do periodika KÚ MSK
- text o muzeu, zámku Bruntál a hradu Sovinci do katalogu „Cestujeme po Moravě a
Slezsku,“ Apsida Brno
- text o zámku Bruntál a hradu Sovinci do publikace „Zamki a pałace euroregionu Pradziad“
Niesner
- článek do zpravodajů v Karlovicích a ve Vrbně pod Pradědem o expozici v Karlovicích
- propagační články do periodik o výstavě čajů
Svobodová

3.3. Expozice
Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2005 celkem 18 expozic, z toho jednu zámeckou
interiérovou a 17 muzejních, které navštívilo celkem 68 518 návštěvníků:
Bruntál
- zámecká expozice
- 17 529 osob
- 4 muzejní expozice
- 4 864 osoby
Sovinec
- 7 muzejních expozic
- 44 855 osob
Karlovice
- 6 muzejních expozic
- 1 270 osob
Nové expozice v Karlovicích instalovány Ľ. Mezerovou, I. Svobodovou a V.
Kostrhounovou, expozice řemesel v Bruntále, instalována K. Hergethovou a K.
Košnovskou- Járkovou, nové instalace a úpravy v zámecké expozici realizovány Ľ.
Mezerovou a K. Hergethovou, ostatní muzejní expozice reinstalovány a upravovány K.
Košnovskou- Járkovou.
3.3.1. Zámecká expozice Bruntál

Nově instalována Nástěnná obrazárna, upravena instalace v Přípravně jídel.
Expozice zpřístupněna v plném rozsahu od 1.4.2005
Návštěvnost: 17 529 osob
3.3.2. Muzejní expozice - Příroda Bruntálska
Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku provozována v plném rozsahu,
návštěvnost: 1 997 osob
3.3.3. Muzejní expozice – Řemeslo má zlaté dno
Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku slavnostně zpřístupněna veřejnosti 12.11.2005
návštěvnost: 2 839 osob
3.3.4. Muzejní expozice – vstupní miniexpozice-historie zámku Bruntál
- provoz zabezpečen s provozem zámecké expozice
3.3.5. Muzejní expozice Mlýnský náhon Bruntál
Expozice zpřístupněna v plném rozsahu od 1.4.2005
návštěvnost: 28 osob
3.3.6. Muzejní expozice Sovinec - Historie hradu
- expozice zpřístupněna od 16.4.2005
3.3.7. Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci
- expozice reinstalována v březnu 2005, zpřístupněna od 16.4.2005
3.3.8. Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále
- expozice zpřístupněna od 16.4.2005
3.3.9. Muzejní expozice Sovinec - Cín ze sbírek Muzea v Bruntále
- expozice v březnu 2005 reinstalována, zpřístupněna od 16.4.2005
3.3.10. Muzejní expozice Sovinec –Hradní síň
- expozice zpřístupněna od 16.4.2005
3.3.11. Muzejní expozice Sovinec – Numismatika. řády a vyznamenání ze sbírek muzea
- expozice zpřístupněna od 16.4.2005
3.3.12. Muzejní expozice Sovinec –Právo útrpné na hradě
- expozice doplněna v únoru a březnu 2005, zpřístupněna od 16.4.2005
návštěvnost: 44 855 osob
3.3.13. Muzejní expozice Karlovice –Lesnictví
13a. Lesnictví a myslivost
13b. Lesnická pěstební technika
13c Lesnická těžební technika

- expozice ve 3 místnostech 2. patra kosárny, zpřístupněna od 1.5.2005
3.3.14. Muzejní expozice Karlovice - Zemědělské stroje, nářadí a náčiní
- expozice v přilehlé stodole, zpřístupněna od 1.5.2005
3.3.15. Muzejní expozice Karlovice - Grafiky Rudolfa Tamma
- expozice na chodbách kosárny, zpřístupněna od 1.5.2005
3.3.16. Muzejní expozice Karlovice – Jeseníky očima umělců
- expozice ve 2. patře kosárny, zpřístupněna od 1.5.2005
3.3.17. Muzejní expozice Karlovice - Domácnost z první poloviny 20. století
(instalace ve 2 místnostech přízemí kosárny)
- nová expozice instalována v dubnu – květnu 2005, slavnostně zpřístupněna veřejnosti
18.5.2005
3.3.18 Muzejní expozice Karlovice - Obydlí lesníka
(instalace ve světnici, kuchyní a na chodbě 1. patra kosárny)
- nová expozice instalována v dubnu – květnu 2005, slavnostně zpřístupněna veřejnosti
18.5.2005
návštěvnost: 1 270 osob
3.4. Prohlídkové trasy
Na hradě Sovinci zpřístupněna prohlídková trasa vedoucí 1. - 5. nádvořím, Horním hradem,
hradní věží, přízemím dělové bašty Remter, oběma patry jižního paláce, přízemím severního
paláce (tzv Boskovický sál), ochozem na 5. nádvoří, prostorem kolem hlavní věže, konírnami,
sklepem, přízemím i patrem purkrabství a budovou 7. brány. Trasa je vybavena informačním
systémem obsahujícím informace o historii hradu, stavebním vývoji hradu a vlastnících hradu
(texty, plány, schémata, erby).
Prohlídkovou trasu hradu Sovinec v roce 2005 navštívilo 44 855 osob.

3.5. Výstavy
V roce 2005 bylo realizováno celkem 10 výstav s celkovou návštěvností 40 060 osob
* Bruntál - 9 výstav,
7 229 návštěvníků
* Sovinec - 1 výstava, 32 831 návštěvník (v rámci prohlídky celého hradu)
3.5.1. Zámek Bruntál
Realizováno 9 výstav, návštěvnost 7 229 osob
(do 13.2.
22.1. – 13.3.
22.3. – 13.3.
21.4. – 22.5.
1.6. – 10.8
2.6. – 26.6.

Čarovné koření pro každé vaření
Stanislav Holý nejen dětem
Soutěžní kraslice 2005
Jan Kanyza – Obrazy
Hasiči – tradice a současnost
Žáci ZUŠ Bruntál

návštěvnost:
57 osob)
návštěvnost: 1 134 osoby
návštěvnost: 1 539 osob
návštěvnost: 540 osob
návštěvnost: 1 032 osoby
návštěvnost: 144 osoby

19.8. – 28.9.
6.10. – 11.11.
od 1.12.
od 21.12.

A 13 – sdružení krnovských výtvarníků
Josef Ruszelák – Skryté souvislosti
Je libo čaj?
Koberce ve sbírkách muzea v Bruntále

návštěvnost: 143 osoby
návštěvnost: 104 osoby
návštěvnost: 2 546 osob
návštěvnost: 47 osob

Výstava hasičů instalována K. Košnovskou- Járkovou a K. Hergethovou, výstava o čaji K.
Košnovskou- Járkovou a I. Svobodovou,výstava koberců instalována Ľ. Mezerovou a V.
Kostrhounovou, ostatní výstavy instalovány K. Košnovskou- Járkovou.
3.5.2. Hrad Sovinec
4.6. – 30.9.

Jaroslav Róna – Sochy na hradě

návštěvnost: 32 831 osoba

3.6. Ostatní akce
3.6.1. Přednášky
Zaměstnanci muzea realizovány 2 přednášek pro 80 posluchačů:
Mezerová
Niesner

- 1 přednáška, 40 posluchačů
- 1 přednáška, 39 posluchačů

3.6.4. Služby pro badatele (mimo badatele ve sbírkách, knihovnu a fotoarchiv)
V roce 2005 poskytnuty faktografické informace 29 badatelům:
Cepek
Mezerová
Niesner

- 12 badatelů
- 7 badatelů
- 10 badatelů

Celkový počet badatelů: 76 (viz i 1.5.2., 1.6.1.,1.6.2. , I.B.1.8.), z toho
- ve sbírkách: 13 (10 – muzejní sbírky, 3 – mobiliární fond)
- knihovna:
25
- fotoarchiv:
9
- ostatní:
29

3.6.5. Dny otevřených dveří
- 18.4.
- 18.5.
- 18.9.

Den památek
Den muzeí
Dny evropského kulturního dědictví

3.6.6. Kulturní akce
Kulturní akce pořádané muzeem navštívilo v roce 2005 4 220 osob.

Bruntál:
*
*
*
*

Velikonoce na zámku (19.3.2005)
Muzejní noc (1.6.2005)
Evropská noc pro netopýry (2.9.2005)
Vánoce na zámku
(10.12.2005)

1 470 návštěvníků
326 návštěvníků
54 návštěvníci
2 370 návštěvníků
Košnovská

3.6.7. Akce pořádané jinými subjekty:
Sovinec:
víkendové akce – historický šerm, jarmarky, divadla:
* 16.4.-17.4.
návštěvník)
* 7.5.- 8.5.
* 28.5.-29.5.
* 2.7.- 3.7.
* 16.7.-17.7.
* 23.7.-24.7.
* 13.8.-14.8.
* 3.9.-4.9.
* 24.9.–25.9.
* 29.10.

Na moravské veselici

(agentura Z. Zedek, 2 631

Přízrak temné věže
(agentura Z. Zedek, 1 608 návštěvníků)
(agentura Z. Zedek, 2 200 návštěvníků)
Láry fáry do pohádky – den dětí
Past na medvěda (Lesnické slavnosti)(agentura Z. Zedek, 2 338 návštěvníků)
Za čest krále (Třicetiletá válka)
(agentura Z. Zedek, 3 576 návštěvníků)
(J.Halouzka, 1 161 návštěvník)
VI. řezbářské dny
Hodokvas rytíře Kobylky
(agentura Z. Zedek, 5 598 návštěvníků)
O prsten černé vdovy
(agentura Z. Zedek, 1 704 návštěvníci)
Kašpárek na skalním hradě
(agentura Z. Zedek, 2 019 návštěvníků)
Zavíráme hrad
(agentura Z. Zedek, 1 680 návštěvníků)

3.7. Propagace
Propagační texty do kulturních bedekrů, publikací o kulturních památkách, aktualizace
webových stránek, informace o kulturních a dalších akcích v tisku, kulturních zpravodajích,
v rozhlase atd., účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005 aj. (viz 3.2.2.).
Garncarzová, Hergethová, Košnovská, Mezerová, Niesner, Svobodová

3.8. Odborná spolupráce
(viz i 2.2.8. Ostatní odborná činnost)
- spolupráce s ostatními muzei ČR a jinými odbornými pracovišti (památkové ústavy, archivy,
ústavy AV ČR.)
- práce v odborných komisích Asociace muzeí a galerií ČR
- spolupráce s Klubem českého pohraničí při přípravě 2. vydání knihy „Jan Brothánek:
Poslední rok v československém Bruntále.“ (viz i 3.2.2.)
3.9. Účast na konferencích, sympoziích a pod.
6.9. – 8.9.
Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů
Kostrhounová
8.11. – 10.11. Mezinárodní konference „Muzeum a změna II“
Garncarzová, Niesner

3.10. Školení, stáže
- seminář pracovníků muzeí MSK k zpracování pasportu sbírek
Hergethová, Niesner
- seminář muzejních přírodovědců v České Lípě
Svobodová
- odborná stáž k preparování rostlinného materiálu v Lednici
Kostrhounová,
Svobodová
- seminář konzervátorů ve Opavě.
Kostrhounová
- seminář aranžování květin v historickém interiéru na Pernštejně
Kostrhounová
- muzeologický seminář o kritice muzejních výstav v Hodoníně
Košnovská
- absolvování kurzu muzejní pedagogiky pořádaného NG v Praze
Košnovská

I.B. Muzejní útvar –památkové fondy (kmenový mobiliární fond zámku Bruntál,
svozové fondy, zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec)
Muzeum v Bruntále spravuje vedle muzejních sbírkových fondů památkové fondy, tvořené
kmenovým mobiliárním fondem zámku Bruntál a svozovými fondy, a zámeckou knihovnu
Bruntál, tvořenou fondy Bruntál a Sovinec. Mobiliární fondy spravuje přímo ředitelka
organizace Mgr. Hana Garncarzová, odborně zpracovává PhDr. Ľubica Mezerová.
Knihy zámecké knihovny, které nejsou vyinstalovány v zámecké knihovně a jsou deponovány
v depozitáři v mezaninu severního křídla zámku Bruntál, spravuje knihovnice Jana
Nováková.
Stav těchto fondů na konci roku 2005 byl:
památkový (mobiliární) fond Bruntál

1 730 evidenčních čísel / kusů

zámecká knihovna Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec) cca 33 500 svazků knih

1. Mobiliární fond zámku Bruntál a svozové fondy
1.1. Evidence mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
V roce 2005 zpracováno:
57 ks
nové evidenční listy – karty
nová evidenční čísla v programu CastIS
54 ks
- všechny zapsané karty byly převedeny do nové veze programu CasIS v měsících červen –
srpen, přičemž byly některé údaje ztraceny. Provedeny kontroly správnosti údajů u
300 zápisů
- zahájeno zpracování evidenčních karet na rámy obrazů a grafik, tzn. rozdělení evidenčního
čísla na dvě karty a, b
Mezerová

1.2. Revize a další kontroly mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
- zahájena revize památkového fondu spojená s fotografováním jednotlivých předmětů (227
předmětů a 439 snímků), které budou využity hlavně při počítačovém zpracování
fondu

Mezerová
1.3.Další evidenční záznamy
Nové karty od čísla 1620 jsou vedeny zatím pouze v počítačové podobě, protože chybou
v programu se nevytisknou všechny data. Jinak jsou karty průběžně doplňovány o nová
zjištění ( autor, restaurování, literatura, stav předmětu a pod).
Dlouhodobé zápůjčky jsou každoročně fyzicky kontrolovány a smlouvy opětovně uzavírány
(Kunín, Kravaře)
Mezerová
1.4. Digitální fotodokumentace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
V roce 2005 bylo digitálně fotodokumentováno 227 předmětů památkového mobiliárního
fondu na 439 snímcích
Čapka, Mezerová
1.5. Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy
Prováděna pravidelná kontrolu sbírek v depozitářích
Prováděna pravidelná údržba depozitářů a sbírkových předmětů.

Garncarzová

1.6. Restaurování, konzervace
Vyhotovení žádosti a shromáždění podkladů k předmětům vybraným z mobiliárních fondů
zámku Bruntál do Programu restaurování na rok 2006 (17 kusů: nábytek a dřevěné
polychromované reliéfy - erby)
Mezerová
1.7. Prezentace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
Prezentace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů v zámecké expozici zámku
Bruntál (viz I/A - 3.3.1.):
- v roce 2005 nově instalována Nástěnná obrazárna, upravena instalace v Přípravně
jídel.
Mezerová
Prezentace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů formou zápůjček,
realizovaných v souladu se závaznými předpisy - v roce 2005 bylo zapůjčeno celkem
16 předmětů památkového fondu
Garncarzová
1.8. Badatelské služby
V roce 2005 poskytnuty informace ve vztahu k památkovému fondu 3 badatelům.
(Celkový počet badatelů v organizaci: 76 - viz i 1.5.2., 1.6.1.,1.6.2. , 3.6.4.)

2. Zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec
2.1. Evidence zámecké knihovny Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec

Soupis knih zámecké knihovny Bruntál - fond Bruntál, fond Sovinec, deponovaných v sálech
zámecké expozice Bruntál (Knihovna I, II, III), probíhal v roce 2005 do 28.4.
způsobem stanoveným Oddělením zámeckých knihoven Národního muzea v Praze.
V roce 2005 bylo sepsáno 1 346 svazků knih
Holubová, Cepek
2.2. Revize zámecké knihovny Bruntál – fondu Bruntál, fondu Sovinec
2.2.1. Revize knih deponovaných v mezaninu severního traktu zámku Bruntál
2.2.2. Revize knih deponovaných v sálech zámecké expozice Bruntál (Knihovna I, II, III)
V rámci soupisu knih zahájeného 10.11.2004 a probíhajícího do 28.4.2005 probíhá de facto i
jejich revize; v roce 2005 tak bylo zrevidováno 1 346 svazků knih
Holubová, Cepek
2.3. Kontroly stavu fondu včetně opatření, depozitární režimy
Prováděna pravidelná kontrolu fondu umístěného v depozitáři v mezaninu zámku
Prováděna pravidelná údržba depozitáře v mezaninu zámku
Vedena předepsaná dokumentace pro depozitář (depozitární kniha)
Nováková

Zpracoval: PhDr. Tomáš Niesner
V Bruntále, dne 10. února 2005

