Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2003
Přehled činnosti na poli muzejním a kulturně osvětovém za rok 2003

Činnost muzejního útvaru byla jako každoročně zaměřena na dokumentaci
společenského a přírodního vývoje okresu Bruntál formou originálních hmotných předmětů a
jejich uchování pro budoucí generace, tj. především práce se sbírkami, a na činnosti
prezentační (expozice, výstavy, kulturní pořady, přednášky). Významnou součástí výkonů
pracovníků muzejního útvaru je i obsahové naplnění památkových objektů ve správě muzea,
tj. národní kulturní památky zámku Bruntál, kulturní památky hradu Sovince a kulturní
památky kosárny v Karlovicích (expozice, průvodcovské texty...)
V souvislosti s naplněním 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.
Muzejní sbírkový fond muzea byl v roce 2003 obohacen o 244 kusy předmětů
zapsaných pod 110 přírůstkovými čísly. Muzejní sbírky čítaly na konci roku 2003
celkem
18 329 evidenčních čísel zapsaných v CES, což představuje 42 610 kusů předmětů. Vedle
muzejních sbírek spravuje muzeum i památkový (mobiliární) fond zámku Bruntál včetně
svozů o 1 716 evidenčních jednotkách (v roce 2003 doplněn o 3 předměty) a zámeckou
knihovnu Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec), která je rovněž kulturní památkou, o počtu
cca 33 500 svazků knih; muzeum tedy pečuje celkem o 53 545 předmětů kulturní povahy (to
je přibližně 77 826 kusů).
Pokračovaly práce na odborném zpracování sbírek - do systematické evidence bylo
převedeno 833 sbírkové předměty.
Počítačová evidence v programu DEMUS byla v roce 2003 rozšířena o 1 543
sbírkové předměty. Nadále byly aktualizována data ve starších souborech v programu
UFAND. Výpočetní technikou byl i nadále evidován knihovní fond muzea - v programu KP
sys bylo zpracováno 205 titulů knih.
V roce 2003 proběhla řádná inventarizace 1 833 evidenčních čísel muzejních sbírek,
což činí 10 % celého muzejního fondu. Byla zrevidována část fondu zámecké knihovny
Bruntál v rozsahu 8 470 evidenčních jednotek. Celkově bylo zinventarizováno a zrevidováno
10 303 evidenčních jednotek předmětů kulturní povahy ve správě muzea.
V roce 2003 byly konzervovány 594 předměty a preparováno 20 předmětů.
Zapůjčeno bylo v roce 2003 dohromady 3 098 muzejních sbírkových předmětů
celkem 19 vypůjčitelům; vedle těchto byly zapůjčeny 32 předměty památkového
(mobiliárního) fondu 4 vypůjčitelům.
V oblasti prezentační muzeum provozovalo v roce 2003 celkem 13 expozic, z toho
jednu zámeckou interiérovou a 12 muzejních, které navštívilo celkem 72 260 návštěvníků.
Prohlídkovou trasou na hradě Sovinci, která byla v roce 2003 rozšířena o budovu 7. brány,
prošlo 51 712 osob. Muzeum dále realizovalo 17 výstav s celkovou návštěvností 41 550
osob.
Muzeum pořádalo i další kulturní akce - na zámku v Bruntále zámecké velikonoce a
vánoce a 2 koncerty (návštěvnost 4 074 osoby), 22 přednášek, které vyslechlo 755
posluchačů či akce na Sovinci, pořádané většinou cizími subjekty (vlastní – 501 návštěvník,
ostatní – 31 517). Celkově navštívilo Muzeum v Bruntále a jeho expozice, výstavy a kulturní
akce 84 463 osob, z toho v Bruntále 31 551 osoba, na Sovinci 51 712 osob a v Karlovicích

1 200 osob.
Muzeum vydalo další ročník muzejního sborníku, katalog pohlednic historických k
výstavě a polskou mutaci drobného tisku o historii hradu Sovince.
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 2003
v souladu s organizační strukturou muzea z 25.1.2002. respektive z 1.12.2003, muzejní útvar
v následujícím personálním obsazení:
PhDr. Tomáš Niesner - statutární zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, od
1.12.2003 správce zámecké expozice
Ing. Iveta Svobodová - přírodovědec, správce podsbírky jiné – přírodovědné a fondu lesnictví
v podsbírce jiná – společenskovědní
Mgr. Květoslava Hergethová – správce podsbírky jiné – společenskovědní s výjimkou fondu
lesnictví
Vladimíra Kostrhounová - konzervátor
Jolanta Červeňáková - fotograf, fotoarchivář
Jana Nováková - knihovník, pracovník pověřený vedením sbírkové evidence a správou
ostatních dokladů ke sbírce
Kateřina Košnovská - Járková – kulturně-osvětový a propagační pracovník, správce
muzejních expozic
Josef Cepek - průvodce, kurátor sovinecké knihovny, noční vrátný
Odborné práce byly zajištěny externě - fond historie umění zpracovával PhDr. Petr Vojtal,
památkový fond PhDr. L´ubica Mezerová.
Památkový (mobiliární) fond zámku Bruntál spravuje ředitelka muzea Hana
Garncarzová.
Správu zámecké expozice zámku Bruntál v roce 2003 fakticky vykonával PhDr.
Tomáš Niesner (od 1.12.2003 pověřen správou i formálně). Správce zámecké expozice řídí
průvodce expozicemi a výstavami zámku Bruntál.

1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost
Stav sbírkových fondů:
muzejní sbírky Bruntál:

18 329 evidenčních čísel zapsaných v CES
/42 610 kusů muzejních předmětů/

1 716
památkový (mobiliární) fond Bruntál
celkem
20 045
/44 326/
zámecká knihovna Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec)

cca 33 500 svazků knih.

Předměty kulturní povahy ve správě muzea celkem:

53 545
/77 826/

1.1.Sbírkotvorná činnost
1.1.1. Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice
V roce 2003 celkem zapsáno 113 evidenčních čísel přírůstků
Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále zapsáno pod 110 přírůstkovými čísly 244
kusy sbírkových předmětů
- dle způsobu nabytí: nákup:
dar:
sběr:
zapsáno ze starších sběrů:
převod:

184 kusy =
24 kusy =
9 kusů =
24 kusy =
3 kusy =

58 přírůstkových čísel
20 přírůstková čísla
5 přírůstkových čísel
24 přírůstková čísla
3 přírůstková čísla

- dle podsbírek:
- jiná - společenskovědní: 230 kusů = 96 přírůstkových čísel
* archeologie
1 kus = 1 přírůstkové číslo
* historie umění:
65 kusů = 26 přírůstkových čísel
* historie:
128 kusů = 37 přírůstkových čísel
* etnografie
6 kusů = 3 přírůstková čísla
* lesnictví
30 kusů = 29 přírůstkových čísel
- jiná - přírodovědní:
14 kusů = 14 přírůstkových čísel
* botanika
14 kusů = 14 přírůstkových čísel
Do památkového fondu byly v roce 2003 zapsány 3 přírůstky
1.1.2. Vyřazování sbírek
V roce 2003 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 2003 celkem v CES zapsáno 18 329 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 21.3.2003), 20.5. (potvrzení MK ČR z 21.5.2003), 20.8. (potvrzení MK ČR ze 4.9.2003) a
20.11. (potvrzení MK ČR z 20.11.2003) a hlášení změny vlastníka z 3.4.2003 (potvrzení MK
ČR ze 14.4.2003).
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 833 kusy sbírkových předmětů, z toho
podsbírky jiné – společenskovědní: 339 (historie umění - 265
etnografie –
23
lesnictví 51)
494 (zoologie 185
podsbírky jiné – přírodovědní:
geologie –
309)
V roce 2003 zahájeno zpracování souboru betlémů a betlémových figurek z fondu etnografie
podsbírky jiné – společenskovědní externím pracovníkem – PhDr. V. Vaclíkem – 368 kusů
1.2.3. Evidence výpočetní technikou
V roce 2003 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly
zaevidovány 1 543 sbírkové předměty, z toho v
podsbírce jiné – společenskovědní: 727 (Hergethová)
podsbírce jiné – přírodovědní :
816 (Svobodová)
Nadále byla aktualizována data ve starších souborech v programu UFAND
1.2.4. Dokumentace správy a evidence sbírek
- Vedení přírůstkových knih
- Evidence smluv o zápůjčkách sbírkových předmětů
- Vedení ostatní dokumentace ke sbírkám
- Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne 20.6.2003 a

11.12.2003, vedení agendy

(vše Nováková)

1.2.5. Evidenční záznamy
V roce 2003 v podsbírce jiné – společenskovědní
- byla zkontrolována správnost a úplnost 257 karet systematické evidence
- byly doplňovány evidenční čísla systematické evidence (tzv. inventární čísla) na
sbírkové předměty
- byly provedeny opravy a doplňování záznamů v přírůstkových knihách
- do evidenčních záznamů sbírkových předmětů byly doplňovány i odkazy na původní
evidenční čísla býv. městského muzea v Bruntále
(Hergethová, Svobodová,
Nováková)

1.3. Inventarizace a revize sbírek
V roce 2003 byly zinventarizovány a zrevidovány celkem 10 303 evidenční jednotky
předmětů kulturní povahy ve správě muzea.
1.3.1. Inventarizace muzejních sbírek
V roce 2003 proběhla řádná fyzická inventarizace muzejních sbírkových fondů:
9.9. – 28.11.- 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.
1 833 evidenčních čísel, což je 10 % sbírky muzea
1.3.2. Revize zámecké knihovny Bruntál
19.8. – 13.11.- revize knih zámecké knihovny Bruntál, fondu Sovinec (celého), fondu
Bruntál
(část), uložených v mezaninu severního křídla zámku Bruntál
8 470 evidenčních jednotek (15 742 sv)

1.4. Restaurátorské práce, konzervace a preparace
V roce 2003 bylo celkem zrestaurováno a preparováno 614 předmětů
1.4.2. Konzervace sbírek
Konzervátorkou muzea bylo celkem konzervováno 117 sbírkových předmětů, dalších 39
předmětů bylo k 31.12.2003 rozpracováno.
(Kostrhounová)
Externě bylo konzervováno 477 předmětů
(Raiskupová, Slezská univerzita)
1.4.3. Preparace sbírek
V roce 2003 externě preparováno 20 kusů sbírkových předmětů

(Pustějovský)

1.4.5.Kontroly stavu sbírek včetně opatření
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.
(správci depozitářů, konzervátor)

1.5. Jiná práce se sbírkami
1.5.1. Přehledy, soupisy sbírek
- přehled o předmětech vztahujících se k zámku Bruntál pro NPÚ – územní pracoviště
Ostrava
(Hergethová)
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: 8 badatelů (Hergethová - 7, Niesner –1)
- podsbírka jiná – přírodovědní:
2 badatelé (Svobodová)
- památkový fond:
5 badatelů (Garncarzová – 3, Niesner - 2)
(Celkový počet badatelů v muzeu: 87 - viz i 1.6.3. , 3.5.4)
1.5.3. Zápůjčky sbírek
V roce 2003 bylo zapůjčeno celkem 3 098 muzejních sbírkových předmětů 19 subjektům a
32 předmětů památkového fondu – mobiliárního fondu zámku Bruntál 4 subjektům.
1.5.4. Uložení sbírek, lokační seznamy
Zahájení stěhování obrazů do nového depozitáře (vybudován 2002)

(Hergethová)

Aktualizace lokačních seznamů lesnictví,zoologie geologie, společenskovědní sbírky
(Hergethová, Svobodová)

1.6. Práce s předměty v jiné evidenci
1.6.1. Fotoarchiv
Zpracováno 185 ks karet fotoarchivu (všechny nové negativy)
1.6.2. Fotopráce

(Červeňáková)

Průběžně prováděna základní fotodokumentace sbírkových předmětů muzejních sbírkových
fondů a památkového fondu, nově nabytých předmětů a předmětů konzervovaných,
fotodokumentace kulturních akcí a fotodokumentace obci regionu (obce – 1001 digitální
fotografie)
Pořízeno: 185 ks černobílých negativů
1 600 ks digitálních fotografií
Zhotoveno: 185 pozitivů 9 x 9 cm

(vše Červeňáková)

1.6.3.Knihovna
Počet knihovních jednotek: 11 036
Zpracováno celkem 170 nových přírůstků, z toho:
137 knih
3 svazky svázaných ročníků novin a časopisů
19 rukopisných prací
5 restaurátorských zpráv
6 AV médií
V KP-sys zpracováno: 205 titulů knih
Výpůjčky celkem: 415
z toho 337 absenčních
42 prezenčních
6 AV média
30 (+ 33 fotokopie žádaných dokumentů) výpůjček prostřednictvím MVS
Počet čtenářů: 62
z toho zaměstnanci 15
ostatní
47
Badatelé (faktografické informace): 45
(Celkový počet badatelů v muzeu: 87 - viz i 1.5.2. , 3.5.4)
Další práce s fondem: likvidace vrácených knih
(vše Nováková)

2. Vědeckovýzkumná a odborná činnost
Odborní pracovníci muzea byli i v roce 2003 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). Pracovníci řešili celkem 4 výzkumné úkoly.
Rozsah vědeckovýzkumné a dokumentační činnosti byl i v roce 2003 determinován
prioritními úkoly, souvisejícími jak s přechodem organizace pod nového zřizovatele, tak
s naplňováním vlastního posláni organizace - práce se sbírkami (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 2003 prováděna základní heuristika v archivech.
Dílčí výstup: studie „Typologie pramenů pro studium hospodářských dějin ze sbírek
Muzea v Bruntále““, publikováno ve Sborníku Bruntálského muzea 2003, Bruntál
2003, s. 84 – 94.
(Hergethová)
2.1.2. Politické elity a disent v období normalizace.
Úkol řešený Ústavem soudobých dějin Akademie věd České republiky v letech 2002 –
2005. V roce 2003 proběhlo další zpřesnění okruhu dotazů, pokračovala základní
heuristika k období tzv. normalizace a bylo realizováno 10 rozhovorů s 5 narátory (2
narátoři z okruhu disentu /Lekavý, Šnajdr/, 3 narátoři z okruhu nomenklaturních kádrů /
Vágner, Křivák, Kožoušková/)
(Niesner)
2.1.3. Historie zámeckého parku
Soustředění archivních, ikonografických a plánových dokumentů jako podkladů, pro
projektovou dokumentaci na dosadbu zámeckého parku - v roce 2003 ukončeno
(Svobodová)
2.1.4. 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 – archivní výzkum, heuristika
v tisku, pamětníci, soustředění dokumentů
(Cepek)
2.2. Odborná a dokumentační činnost
- Realizace první části projektu Jindřich Štreit - Lidé mého kraje dokumentace života lidí na
Rýmařovsku formou uměleckého dokumentu. Výstupem projektu je realizovaná výstava - viz
3.5.1. Takto vzniklé fotografie se stanou součástí sbírkového fondu a negativy, které nebyly
vybrány pro prezentaci se staly součástí fotoarchivu.
- Krajská koncepce muzejnictví – zpracovávání a připomínkování návrhu
(Niesner)
- Muzea ve Slezsku – historický vývoj, stávající stav - podklady pro KÚ Ostrava (Niesner)
- Historie hradu Sovinec - shromažďování dalších faktografických i ikonografických
materiálů
(Niesner)
- Shromažďování faktografických, ikonografických a dalších údajů pro připravovanou
výstavu a publikaci „Pozdrav z Bruntálu“, výstupem výstava a katalog
(Hergethová)
- Lektorování a následné upravy textu o historii Bruntálu do publikace „444 měst České
(Niesner)
republiky“ ROM, týkající se historie města Bruntálu
- Historie Bruntálu – odborné podklady k oslavám města 21.6.2003
(Niesner)

- Odborné působení v institucionální radě Národního památkového ústavu,
územní pracoviště Olomouc
(Niesner)
- Odborné působení ve vědecké radě Okresního vlastivědného muzea v Šumperku (Niesner)
(Niesner)
- Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost OVM v Šumperku
3. Prezentační činnost a služby veřejnosti
3.1. Ediční činnost
- Pozdrav z Bruntálu. Bruntál na dobových pohlednicích. Připravili: Mgr. Květoslava
Hergethová, PhDr. Tomáš Niesner, Kateřina Košnovská – Járková. 70 stran.
- Sborník bruntálského muzea 2003. Připravili PhDr. Tomáš Niesner, PhDr. Petr
Vojtal, Kateřina Košnovská - Járková. 125 stran.
- Zamek Sowiniec. Text Tomáš Niesner, překlad do polštiny Irena Adamczyk. Drobný tisk.
3.2. Publikační činnost
Josef Cepek: Budování a činnost Sboru národní bezpečnosti na někdejším okrese Bruntál
v létech 1945 - 1948. In: Sborník bruntálského muzea 2003, s. 112 - 119.
Kvetoslava Hergethová: Typologie pramenů pro studium vývoje řemesel a živností ze sbírek
Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2003, s. 84 – 94.
Kvetoslava Hergethová: Historie pohlednic. In: Pozdrav z Bruntálu. Bruntál na dobových
pohlednicích. Bruntál 2003, s.7 – 9.
Tomáš Niesner: Bruntál v promenách století. In: Pozdrav z Bruntálu. Bruntál na dobových
pohlednicích. Bruntál 2003, s.5 - 6.
Tomáš Niesner: Zámek Bruntál. Hrad Sovinec. Karlovice – kosárna. Text na pohlednice
vydavatelství Puzzle Postcard.
Texty o Muzeu v Bruntále, zámku Bruntál, hradu Sovinci a kosárně v Karlovicích pro
propagaci – viz 3.7. Propagace
(Niesner)
Řada drobných populárněvědných a propagačních článků v regionálním tisku (Hergethová,
Svobodová, Košnovská-Járková)

3.3. Expozice
Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2003 celkem 13 expozic, z toho jednu zámeckou
interiérovou a 12 muzejních, které navštívilo celkem 72 260 návštěvníků:
Bruntál
- zámecká expozice - 18 311 osob
- 3 muzejní expozice - 1 037 osoby
Sovinec
- 5 muzejních expozic - 51 712 osob
Karlovice
- 4 muzejní expozice - 1 200 osoby
3.3.1. Zámecká expozice Bruntál
Expozice zpřístupněna v plném rozsahu,provedeny drobné reinstalační úpravy.
Návštěvnost: 18 311 osob
3.3.2. Muzejní expozice - Příroda Bruntálska

Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku provozována v plném rozsahu,
návštěvnost: 973 osoby

3.3.3. Vstupní historická muzejní expozice
- expozice instalována v květnu 2003, provoz zabezpečen s provozem zámecké expozice
3.3.4. Muzejní expozice Mlýnský náhon Bruntál
Expozice zpřístupněna v plném rozsahu,
návštěvnost: 64 osoby
3.3.5. Muzejní expozice Sovinec - Historie hradu
- expozice v březnu 2003 zásadně přebudována a rozšířena
3.3.6. Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci
3.3.7. Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále
3.3.8. Muzejní expozice Sovinec - Cín ze sbírek Muzea v Bruntále
3.3.9. Muzejní expozice Sovinec –Hradní síň
- expozice vybudována v březnu 2003 v budově 7. brány
Všechny expozice zpřístupněny v plném rozsahu,
návštěvnost: 51 712 osob
3.3.10. Muzejní expozice Karlovice –Lesnictví jako věda (osobnosti, uniformy, lesnická
pěstební a těžební technika
expozice ve 3 místnostech 2. patra kosárny vybudována v dubnu 2003 rozšířením stávajících
lesnických expozic
3.3.11. Muzejní expozice Karlovice - Zemědělské stroje, nářadí a náčiní
3.3.12. Muzejní expozice Karlovice - Grafiky Rudolfa Tamma
3.3.13. Muzejní expozice Karlovice – Jeseníky očima umělců
- expozice vybudována v dubnu 2003
Expozice zpřístupněny v plném rozsahu,
návštěvnost: 1200 osob

3.4. Prohlídkové trasy
Na hradě Sovinci zpřístupněna prohlídková trasa vedoucí 1. - 5. nádvořím, Horním hradem,
hradní věží, přízemím dělové bašty Remter, přízemím jižního paláce, přízemím severního
paláce (tzv Boskovický sál), konírnami, patrem purkrabství a budovou 7. brány. V roce 2003
byla nově zpřístupněna budova 7. brány, ve které byla instalována expozice „Hradní síň“.
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 2003 navštívilo 51 712 osob.

3.5. Výstavy
V roce 2003 bylo realizováno celkem 17 výstav s celkovou návštěvností 41 550 osob
* Bruntál - 16 výstav, 7 374 návštěvníků
* Sovinec - 1 výstava, 34 176 návštěvníků
3.5.1. Zámek Bruntál
Realizováno 16 výstav, návštěvnost 7 374 osob (6 787)
{do 2.2.:
23.1.–2.3.:
6.3.–10.4.
7.3.–27.3.
12.4.–27.415.4.–4.5.
6.5.–30.5.
13.5.-14.9.

Bylinky pro zdraví a krásu
návštěvnost: 30 osob}
Myslivecké halali
návštěvnost: 317 osob
V kruhu /fotografie – bratři Mikulkové/
návštěvnost: 746 osob
Vydra – tajemná dáma vod a mokřadů
návštěvnost: 336 osob
Bruntálská kraslice
návštěvnost: 1 607 osob
Škola hrou /práce žáků nadační školy AMOS/
návštěvnost: 131 osob
Günter Grass
návštěvnost: 182 osoby
Z nových muzejních sbírek
(v rámci prohlídky zámecké expozice,
shlédlo ji 12 089 osob)
16.5.–6.7.
Dětský svět (loutky divadelního souboru Krnováček: návštěvnost: 722 osob
5.6.–29.6.
Boty, boty, botičky.../práce žáků ZUŠ Bruntál/
návštěvnost:
69 osob
15.8.–16.11. Bruntál na pohlednicích tří století
návštěvnost: 865 osob
31.7.–28.8
František Makeš – Fraktály /obrazy/
návštěvnost: 118 osob
4.9.–30.9.
Zdeněk Miler – Dětem
návštěvnost: 1 327 osob.
návštěvnost:
271
7.10.-9.11
Jindřich Štreit – Lidé mého kraje /fotografie/
osob
20.11.–31.12. Slezsko ve vedutách 19. století
návštěvnost:
100 osob
4.12.-31.12. Betlémy
návštěvnost:
553 osoby
13.12.-31.12 Vánoční ozdoby
(v rámci zámeckých vánocí a s prohlídkou
výstavy Betlémy ji shlédla 2 001
osoba)
3.5.2. Hrad Sovinec
1.6. – 15.9.

Kopeckého škola

návštěvnost: 34 176 osob

3.6. Ostatní akce
3.6.1. Přednášky
Realizováno celkem 22 přednášek pro 755 posluchačů, z toho 12 přednášek pro 418
posluchačů připravili zaměstnanci muzea, 10 přednášek pro 337 posluchačů externisté.
zaměstnanci muzea:

Cepek - 1 přednáška, 69 posluchačů
Niesner – 8 přednášek, 282 posluchačů
Nováková – 2 přednášky, 45 posluchačů
Svobodová – 1 přednáška, 22 posluchačů

externisté:
Duhonský – 4 přednášky, 136 poslucha0čů
Mikulka –6 přednášek, 201 posluchačů
3.6.4. Služby pro badatele (mimo badatele ve sbírkách a knihovnu)
V roce 2003 poskytnuty faktografické informace 27 badatelům:
Cepek
Niesner

– 8 badatelů
– 19 badatelů

Celkový počet badatelů: 87 (viz i 1.5.4. a 1.6.3.)
- ve sbírkách: 15
- knihovna:
45
- ostatní:
27
3.6.5. Dny otevřených dveří
-18.4. Den památek
- 18.5. Den muzeí
- září . Dny evropského kulturního dědictví
3.6.6. Kulturní akce
Kulturní akce pořádané muzeem navštívily v roce 2003 4 074 osoby
Bruntál:
* Velikonoce na zámku (12.4.2003)
* Zámecké Vánoce
(13.12.2003)
* Koncert Pěveckého komorního sboru Slezské univerzity v Opavě:
„ Středověká , renesanční a česká národní hudba “ (10.6.)
* Koncert Pěveckého komorního sboru Slezské univerzity v Opavě:
„ Musica“ (3.9.)

1 500 návštěvníků
2 001 návštěvník
23 posluchačů
49 posluchačů

Sovinec:
* Sovinec hoří (10.5.-11.5.)
3.6.7. Akce pořádané jinými subjekty:
Bruntál:

501 návštěvník

* 4 koncerty vážné hudby v Audienčním sále ( Městské divadlo Bruntál)
Sovinec:
víkendové akce – historický šerm, jarmarky, divadla
(agentura Z. Zedek, 6 988 návštěvníků)
*19.4.-20.4. Přízrak staré věže
*24.5.- 25.5. Láryfáry do pohádky
(agentura Z. Zedek, 3078 návštěvníků)
*7.6.-8.6.
Omyl velkého mága
(agentura Z. Zedek 1 646 návštěvníků)
*21.6.-22.6. Den pro otce s dětmi
(Arcibiskupství olomoucké , 842 návštěvníci)
*5.7.-6.7.
Srnčí stezkou
(agentura Z. Zedek, 2 398 návštěvníků)
*19.7.-20.7. Za čest a krále (Třicetiletá válka)
(agentura Z. Zedek, 4 722 návštěvníci)
*26.7.-27.7. IV. řezbářské dny
(Halouzka, 1 531 návštěvníci)
*16.8.-17.8. Slavnosti rytíře Kobylky
(agentura Z. Zedek, 5 468 návštěvníků)
*23.8.
Sovinecký okruh
(Veterán klub Mohelnice, 1 603 návštěvníků)
*30.8.-31.8. Rytíři z Východu
(agentura Z. Zedek, 848 návštěvníků)
*13.9.-14.9. O prsten černé vdovy
(agentura Z. Zedek, 1 913 návštěvníků)
*26.10.-27.10. Ještě trochu zábavy
(agentura Z. Zedek, 981 návštěvníků)

3.7. Propagace
Propagační texty do kulturních bedekrů, publikací o kulturních památkách, internetových
stránek, účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003, m.j..
* podklady pro Museums of the World (IDA Mnichov)
* podklady do publikace Kulturní bedekr 2003/2004 vydavatelství Labyrint
* podklady do publikace Kam ve městech vydavatelství P.F.art
* podklady do publikace Kam ve městech vydavatelství P.F.art
* podklady do publikace o kulturních památkách vydavatelství Enterprice
* podklady o zámku Bruntál a hradu Sovinci pro zvukové panel v Olomouci
* podklady pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava
* podklady pro Pražskou informační službu
* podklady pro informační centrum Olomouc
* aktualizace údajů do publikace Relax 2004
* aktualizace údajů na webových stránkách
* aktualizace údajů pro adresář muzeí AMG
(vše Niesner)
* informace o kulturních a dalších akcích v tisku, kulturních zpravodajích, v rozhlase atd.
(Hergethová, Niesner, Košnovská-Járková, Svobodová)

3.8. Odborná spolupráce
Spolupráce s ostatními muzei ČR a jinými odbornými pracovišti (památkové ústavy, archivy,
ústavy AV ČR.)
Ředitelka muzea Hana Garncarzová byla členem senátu Asociace muzeí a galerií a
předsedkyní regionálního kolegia muzeí severozápadní Moravy a západního Slezska.

PhDr. Tomáš Niesner byl členem institucionální rady Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště Olomouc, členem vědecké rady Vlastivědného muzea v
Šumperku a členem poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v
Šumperku.
Iveta Svobodová spolupracovala se Stanicí mladých přírodovědců v Bruntále.
3.9. Školení, stáže
- kolokvium „Muzea v legislativním prostředí ČR“
-úspěšné završení studia muzejní propedeutiky v Praze
- seminář „Péče o historické zahrady a parky“ v Olomouci
- seminář „Ochrana a údržba veřejné zeleně a parků“ v Přerově
- studijní cesta – muzea v Polsku
- cyklický seminář Jemná mechanika a technika v domácnosti
Kostrhounová)
- seminář ke květinovým vazbám v Telči
- seminář konzervátorů v Rožnově p.R.
- expozice v Hradci Králové a Vranově nad Dyjí

Zpracoval: PhDr. Tomáš Niesner
V Bruntále, dne 30. ledna 2003

(Garncarzová, Niesner)
(Svobodová)
(Svobodová)
(Svobodová)
(Garncarzová, Hergethová)
(Hergethová,

(Kostrhounová)
(Kostrhounová)
(Hergethová, Kostrhounová, Košnovská,
Nováková, Svobodová)

Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
KOMENTÁŘ K ROČNÍMU VÝKAZU O MUZEU ZA ROK 2003

Organizace: Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava (od 1.1.2003)
Vedoucí organizace: Hana Garncarzová, ředitelka (od 1.11.1994)
Telefon: 554 717 947, 554 717 949
Fax: 554 718 558
E-mail: muzeumbruntal@iol.cz
Poslání organizace: Muzeum v Bruntále slučuje poslání – okresního muzea
- správy památkových objektů
- regionálního knihovnického centra
Okresní muzeum: shromažďování, zpracování, ochrana a prezentace kulturního dědictví
z oblasti okresu Bruntál
Správa památkových objektů: správa, údržba a provozování
- zámku Bruntál s areálem a mobiliárním fondem včetně zámeckých
knihoven
- hradu Sovinec
- kosárny v Karlovicích (objekt, kde se vyráběly kosy)
Regionální knihovnické centrum: zabezpečení regionálních knihovnických služeb v okrese
Bruntál (nákup a zpracování literatury, metodická pomoc knihovnám)

