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Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2012

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

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

 
Pobočky:         Hrad Sovinec, 793 51 autopošta Břidličná 

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

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

Telefon, fax: 554 744 077 
 E-mail: kosarna@mubr.cz

2. 
Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 743 m2

Počet expozic: 18 (do června 2012 - 19) 
Počet nově uspořádaných výstav: 18 
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 53 994 
Návštěvníci kulturně výchovných akcí: 34 371 
Posluchači ú návštěvníci přednášek, exkurzí a odborných výkladů: 594 
Počet kulturních akcí: 25 
Počet přednášek, exkurzí a odborných výkladů: 17 
Počet badatelů: 144 
 
Sbírkové fondy: 

muzejní sbírky:  17 496 ev. čísel chronologické evidence / 46 245 kusů sb. předmětů
25 832 evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR

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

Počet knihovních jednotek: 12 113 
Počet objektů ve správě prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál) 
Počet objektů ve správě prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec, 

kosárna Karlovice ve Slezsku) 
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 846 m2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 30,6 
Počet odborných pracovníků (kurátoři sbírek, konzervátoři, knihovníci, kulturně-osvětoví 

pracovníci/výtvarníci, dokumentátoři - přepočtený stav): 11,1 
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3. Plnění činnosti organizace 

3a) Plněné stěžejní úkoly 
- práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupně, počítačová evidence a digitalizace, 

depozitární režimy, hlášení do CES, inventarizace řádná, lokační seznamy, 
konzervace sbírek, zápůjčky) (viz bod 3.b.I.) 

- provozování celkem 18 expozic - viz bod 4. Plnění poslání organizace
- úpravy a doplnění stávajících expozic, příprava nových, zejména: 

- zámek Bruntál - zámecká expozice: doplnění instalace ve 4 sálech 
- hrad Sovinec - nová expozice - pracovna a obydlí nadlesního v budově 6. brány 

- zcela nově instalována expozice lesnického školství v konírnách  
- reinstalace expozic na chodbě v purkrabství a v Rytířském sále 

- kosárna v Karlovicích -  nová expozice - ložnice 
 - reistalace expozice „Zemědělské stroje, nářadí a náčiní“ ve stodole 

- příprava a realizace výstav - nově realizováno celkem 18 výstav (celkem 20 i s 2 
výstavami z roku 2011)- viz bod 4.  Plnění poslání organizace

- příprava a realizace celkem 25 doprovodných kulturních akcí  
- odborná a výzkumná činnost včetně příprav konferencí a workshopů (bod 3.b.II.)  
- ediční a publikační činnost (bod 3.b.III.)  
- realizace přednášek, služby badatelům (bod 3.b.IV.)  
- služby muzejní knihovny  

 

3b) Zpráva o plnění úkolů

Muzejní odborné činnosti (péče o předměty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové 
fondy, knihovní fondy a fotoarchiv) a prezentační a kulturně osvětová činnost byly v roce 
2012 zabezpečovány v souladu s platnou organizační strukturou Muzea v Bruntále, p.o., 
útvary muzejním a památkové péče. Na plnění stanovených úkolů se podíleli:  
 
Mgr. Hana Garncarzová - ředitelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné činnosti; koncepce a 
organizace výstav moderního výtvarného umění 
 
Muzejní útvar:
Mgr. Monika Balarinová - konzervátorka (od 2. 5. 2012, úvazek 0,5; od 1. 7. 2012 úvazek 1) 
Mgr. Viktor Čapka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu 
Mgr. Igor Hornišer - historik, kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné - 

společenskovědní  
Bc. Martin Kahoun - konzervátor  
Kateřina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturně osvětová pracovnice (v roce 2012 

z důvodu dlouhodobé nemoci nepracovala, zemřela 18. 7. 2012) 
Mgr. Květoslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - společenskovědní, s výjimkou 

fondu archeologie, lesnictví, militaria a části fondu historie umění (zkrácený úvazek 
0,3) 

PhDr. Tomáš Niesner - zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor fondu 
militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné - společenskovědní 

Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tisků, kurátorka zámecké knihovny - části 
fondu deponovaného v mezaninu severního křídla zámku 

Mgr. Jakub Novotný - konzervátor (9. 1. 2012–30. 4. 2012, úvazek 0,5) 
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Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - přírodovědní a fondu lesnictví z podsbírky 
jiné - společenskovědní  

Zdeňka Šipošová - výstavářka (od 3. 9. 2012, zkrácený úvazek 0,5) 
 

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

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

Jiřina Miketová – správce, pokladník a průvodce kosárny v Karlovicích 
Pavel Zástěra – kastelán hradu Sovince (do 31.1.2012) 
Kateřina Jarmarová – kastelánka hradu Sovinec (od 1.3.2012) 
Jana Barová – pokladník,  průvodce na hradě Sovinci 
Filip Ondruška – údržbář hradu Sovince 
Ing. Karel Raszka - průvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále 
Sezónní průvodci 
 
V oblasti muzejních odborných činností (péče o předměty kulturní povahy), v prezentační a 
kulturně osvětové činnosti se v roce 2012 jako velmi pozitivní projevilo posílení 
konzervátorského pracoviště o dalšího odborného pracovníka. Plnění dalších úkolů ale bylo i 
v tomto roce do značné míry ovlivněno zkráceným pracovním úvazkem odborné pracovnice 
Mgr. Květoslavy Málkové, Ph.D. (úvazek 0,3) a dlouhodobou pracovní neschopností 
výtvarnice Kateřiny Košnovská-Járkové (leden–červenec 2012). Správu depozitářů Mgr. K. 
Málkové, Ph.D. v době její nepřítomnosti na pracovišti vykonávala celoročně Ing. Iveta 
Svobodová. Úkoly kulturně osvětové pracovnice K. Košnovské-Járkové suplovali ostatní 
zaměstnaci muzea dle svých možností a schopností, zejména ředitelka organizace Mgr. H. 
Garncarzová, dále pracovníci muzejního útvaru PhDr. T. Niesner, J. Nováková, Mgr. V. 
Čapka, vedoucí útvaru památkové péče PhDr. Ľ. Mezerová a D. Tomaščáková z útvaru 
ekonomického. Od září pak byla přijata jako výstavářka Zdeňka Šipošová.  
Plnit úkoly v oblasti odborných činností napomáhali i externí spolupracovníci - PhDr. Petr 
Vojtal ze Slezské univerzity v Opavě jako předseda redakční rady Sborníku bruntálského 
muzea a člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea v Bruntále (PSSČ) a další 
členové PSSČ - Ing. Štefan Janšto (Lesy ČR), Oldřiška Bráchová (ZA Opava - SOkA 
Bruntál), PhDr. Pavel Urbášek (archiv Univerzity Palackého) a Martin Bodešínský (Středisko 
ekologické výchovy Krnov). 
 

3.b.I. Sbírkotvorná a dokumentační činnost - muzejní sbírky, památkový fond, další 
fondy

Početní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (přírůstky), konzervování a restaurování, 
výpůjčky a zápůjčky - viz tabulka „Oborové ukazatele“ “ - dále doplnění:

- Muzejní fondy
- evidence v Centrální evidenci sbírek MK ČR -

- celkem 25 832 evidenčních záznamů, z toho  
- podsbírka jiná-společeskovědní: 24 214 evidenčních záznamů (vyřazeno 3 148 ev.z.) 
- podsbírka jiná-přírodovědní:         1 618 evidenčních záznamů (vyřazeno 549 ev.z.) 

- hlášení odeslána k 20.2., 20.5. a 20.11. 2012, zpracováno 848 záznamů
- akvizice: celkem 245 přírůstkových čísel, tj. 370 kusů sbírkových předmětů, z toho 
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- podsbírka jiná-společeskovědní: 219 přírůstkových čísel, tj. 284 kusů
- podsbírka jiná-přírodovědní: 26 přírůstkových čísel, tj. 86 kusů

- početní stav muzejních sbírek: 17 496 přírůstkových čísel, 46 245 kusů předmětů
- evidence muzejních sbírek 2. stupně - systematická - zpracováno 273 sbírkových předmětů
- Památkové fondy:
- Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů

1 742 ev. jednotek předmětů, v programu CastIS opraveno 81 evidenční záznam 
 
- evidence fondů muzejního, památkového a knihovního výpočetní technikou - celkem 

zpracovány 2 322 předměty 
- v programu DEMUS (muzejní sbírky):   2140 

z toho  v programu DEMUSevi (muzejní sbírky, 1. stupeň):   1 867 
 v programu DEMUSkat (muzejní sbírky, 2. stupeň):      273 

- v programu CastIS (památkový fond):        81 
- v programu KP win (muzejní knihovna):     101 

- digitalizace sbírek - zdigitalizováno 348 ks předmětů, 466 snímků
- inventarizace řádná sbírkového fondu proběhla ve dnech 13. 2.–10. 12. 2012. V průběhu 

inventarizace bylo zinventrizováno 588 sbírkových předmětů zapsaných pod 258 
přírůstkovými čísly. Inventarizací v roce 2012 byl v souladu s § 12 zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a § 3 vyhlášky MK ČR č. 275/2000Sb, kterou se 
provádí zákon č. 122/2000 Sb., dokončen desetiletý cyklus úplné inventarizace Sbírky 
Muzea v Bruntále 

- nápravná opatření z inventarizace 2011 provedena do 31. 5. 2012, nápravná opatření 
z inventarizace 2012 vydána 13. 12 . 2012 s datem plnění k 31. 3. 2012. 

- pohyb sbírek - zápůjčky a výpůjčky: počet viz tabulka „Oborové ukazatele“; související 
výkony - výběr předmětů, jejich nafocení, ošetření konzervátorem, veškeré evidenční 
záznamy, smlouvy atd. 

- externí restaurování a konzervování sbírek - zrestaurováno 8 sbírkových předmětů
- pro rok 2013 připravováno 39 předmětů památkového fondu o finance 

z PRMKP MK ČR
- konzervování sbírek - konzervátoři muzea zkonzervovali celkem 330 předmětů kulturní 

povahy 
- preparování sbírek- externě preparováno 5 zvířat 
- depozitární režimy - označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání, vydávání sbírek 

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

- muzejní knihovna: celkem  12 113 knihovních jednotek 
přírůstky -   86 knihovních jednotek   
výpůjčky - 428 
počet evid. čtenářů: 53 
počet návštěvníků celkem: 673 

 

3.b.II. Odborná činnost

- příprava expozic nových, úprava a doplnění stávajících (přehled expozic viz v bodě 4. 
Plnění poslání organizace:

- zámek Bruntál - zámecká expozice - změny: doplnění instalace ve 4 sálech, závěsy v 5 
pokojích, obrazy na hlavním schodišti, úpravy textů, zateplování do dveří
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- hrad Sovinec - nová expozice pracovny a bydlení nadlesního v 6. bráně
- zcela nově instalována expozice „Historie lesnické školy na Sovinci“v

konírnách 
- úpravy expozice „Rytířský sál“
- reinstalace expozic na chodbě v purkrabství 
- vánoční instalace 

- kosárna Kalovice - nová expozice „Ložnice“
- reistalace expozice „Zemědělské stroje, nářadí a náčiní“ ve stodole 

 - velikonoční a vánoční instalace 
 - zateplování oken 
- příprava výstav obsahově-scénaristická, organizační, příprava odborných textů a

pracovních listů aj. - viz přehled výstav v bodě 4. Plnění poslání organizace
- Mimo výstavy realizované v objektech muzea bylo 7 výstav odborně připravených 

pracovníky muzea instalováno v Turnově (Cukr a čokoláda, 3291 návštěvník), v Ostravě
(Bylinky, 1802 návštěvníci), v Semilech (Čaj a bylinky, 1201 návštěvník), v  Českém 
Těšíně (Cukr, 845 návštěvníků), ve Vyškově (Čokoláda, 827 návštěvníků; Káva, 569 
návštěvníků) a ve Vrbně pod Pradědem (Část výstavy o chlebu) 

- příprava akcí -organizační - viz přehled akcí v bodě 4. Plnění poslání organizace:
- Hradozámecká noc s restaurátory – zámek Bruntál 1.9.2012 (Mezerová) 
- Hradozámecká noc s šermíři na hradě Sovinci 1.9.2012 (Jarmarová)  
- Fajne leto v kosárně 2.9.2012 (Mezerová) 
- vánoce, velikonoce na zámku v Bruntále (Nováková) 
- muzejní noc (Svobodová, Hornišer) 
- akce na hradě Sovinci (Mezerová, Jarmarová) 

- příprava publikace „Zámek Bruntál“ - viz bod „3.b.III.Prezentační činnost“- Ediční 
činnost: - výzkum a v paměťových institucích  (viz níže „výzkumné a odborné úkoly, 
dokumentační činnost“) , příprava obrazového materiálu, texty, korektorské práce atd. 
(Mezerová, Garncarzová, Čapka, Hornišer, Niesner).  

- příprava textů, přednášek, odborných výkladů a akcí - viz níže bod „3.b.III.Prezentační 
činnost“ a „4. Plnění poslání organizace“

- příprava sborníků muzea: soustředění příspěvků,editorské, redaktorské, korektorské práce, 
podklady pro nekrolog K. Košnovské-Járkové - sborník 2012 vydán, 2013 připravován 
k vydání v roce 2013 (Niesner, Čapka) 

- spolupráce při přípravě a realizaci lesnické a zemědělské expozice v muzeu Malá Morava 
(Svobodová) 

- posudky, vedení prací, odborné praxe atd.  
- zpracovávání odborných posudků: 6 (Mezerová) 
- vedení 5 diplomových a seminárních prací studentů (Mezerová) 
- vedení odborných praxí 32 studentů (Mezerová, Kahoun Niesner) 

- příprava a organizace konferencí, semináří, worshopů viz i níže 3.b.IV. ...konference, 
semináře, workshopy:

- mezinárodní konference „Kulturní pluralismus a multikulturní výchova“, připravená 
ve spolupráci s Akademií věd ČR, akademiemi věd Ruské federace a Lotyšské 
republiky a lotyšskou univerzitou (22.5.–23.5.) (Niesner) 

- 11. workshop orální historie, připravený ve spolupráci s Akademií věd ČR, 
Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Českou asociací 
orální historie (7.6.–9.6.) (Niesner) 
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- mezinárodní konference „100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách“, připravená 
ve spolupráci s Občanským sdružením Jenesnický kamzík a Jesenickou lesnickou 
společností (11.10.–12.10.) (Svobodová) 

- výzkumné a odborné úkoly, dokumentační činnost 
- „Česká společnost v období normalizace a transformace. Životopisná vyprávění. Úkol 

řešený Ústavem soudobých dějin Akademie věd České republiky v letech 2011 – 
2015.“ Participace na projektu - realizace v regionu Moravskoslezského kraje:  
metodologické školení na COH ÚSD AV ČR -15.2., 12.4., 17.10., 28.11.;  realizace 
7 rozhovorů (10,5 hod) s 3 narátory  (Niesner) 

- „Slezsko: paměť - identita - region. Město - zámek- krajina. Kulturní krajina českého 
Slezska od středověku do první světové války.“ Projekt řešený Slezským zemským 
muzeem v Opavě. Výběr exponátů, zpracování soupisu, doplnění identifikačních 
údajů a základního popisu; zpracovávání 21 hesel jednotlivých exponátů do katalogu 
(viz i 3.b.III.), příprava a předání exponátů (Mezerová, Niesner) 

- Archivní dokumentace zámku Bruntál - výzkum v Ústředním archivu Německého řádu 
(DOZA) ve Vídni 28.2.–29.2, 14.4.2012,  v Zemském archivu v Opavě, archivech 
památkového ústavu a muzeí. Institucionální.  (Mezerová, Hornišer) 

- „Popis terénních pozůstatku důlních děl a hornických sídel v prostoru Andělsko- 
horského rudného revíru“ - zaměřování důlních děl a prostoru technického zázemí na 
Javorovém vrchu. Institucionální. (Hornišer) 

- Zpracování a rekonstrukce archeologického keramického materiálu z hradu Sovince. 
Institucionální.  (Hornišer) 

- odborná činnost další: 
- zabezpečení realizace další etapy výsadby v zámeckém parku, zajištění a realizace 

podzimního ošetření stávající výsadby, realizace druhé etapy založení trávníku 
v parku, zajištění ošetření polámaného dubu po vichřici (Svobodová) 

 

3.b.III.  Prezentační činnost

- ediční činnost:
- Bruntál 2013. Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále. Nástěnný měsíční 

kalendář. Sestavila H. Garncarzová; texty Ľ. Mezerová, T. Niesner; foto, grafika V. 
Čapka. Bruntál 2012, 13 listů, náklad 1 000 ks. 

- Sborník bruntálského muzea 2012. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka (grafické 
práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal (předseda, 
jazyková úprava). Bruntál 2012, 94 s., náklad 300 ks. 

- kol.: Zámek Bruntál. Fotografie, design V. Čapka; koncepce, texty Ľ. Mezerová, T. 
Niesner.  Bruntál 2012, 208 s., náklad 1 000 ks. 

- vydání propagačních letáků „Zámek Bruntál“, „Hrad Sovinec“, „Kosárna Karlovice“, 
„PF 2013“ s informacemi o muzeu, 5 pozvánek a informačních materiálů k výstavám 
a akcím, 3 kalendáříky s objekty, pohlednice „Zámek Bruntál“ (celkem 13 tiskovin) 

 
- odborné texty publikované:

Hornišer, I.: Cesta Viktora Heegera na Grossglockner v roce 1882. Sborník Bruntálského 
muzea 2012, Bruntál 2012, s. 59–68. 

Hornišer, I.: Malá Morávka v roce 1938. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, únor, 
duben, červen 2012, ss. 3. 

Hornišer, I.: Značkovací sekery z bruntálských polesí. Obecní zpravodaj obce Malá 
Morávka, květen 2012, s. 3. 
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Mezerová, Ľ.: Architektura a využití jesenického domu na příkladu areálu kosárny 
v Karlovicích. In: Sborník XII. svatováclavského mezinárodního setkání 
v Jeseníku. Jeseník 2012, s. 175–179. 

Mezerová, Ľ.: Domy s historií. Bruntálský a krnovský deník 2012 , 3 pokračování. 
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Areál kostela Panny Marie Pomocné na 

Uhlířském vrchu. Náš domov, 20.6.2012, s.7-8; 25.7.2012, s.7-8. 
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Evangelický kostel Nejvyššího Spasitele / kostel 

Československé církve husitské. Náš domov, 10.10.2012, s.7–8; 24.10.2012, s.7-8. 
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Hřbitovní kaple sv. archanděla Michaela. Náš 

domov, 8.2.2012, s.7–8; 22.2.2012, s.7-8. 
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském 

vrchu. Náš domov, 18.4.2012, s.7–8; 10.5.2012, s.7-8; 23.5.2012, s.7-8; 6.6.2012, s.7-
8. 

Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Kostel Panny Marie Těšitelky a bývalá kolej 
piaristů. Náš domov, 18.1.2012, s.7–8. 

Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Nový městský hřbitov v Bruntále. Náš domov, 
29.8.2012, s.7–8. 

Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Židovský hřbitov. Náš domov, 12.9.2012, s.7–8. 
Mezerová, Ľ.: texty 11 hesel do katalogu výstavy „Město – zámek –. krajina“. In: P.Šopák 

a kol.: Město - zámek - krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po 
první světovou válku. Opava 2012, s. 128, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 222, 253, 
254, 397. 

Mezerová, Ľ.: text „Seznam vyobrazení“ a popisky k jednotlivým vyobrazením 
v nástěnném kalendáři „Bruntál 2013. Dobová vyobrazení ze sbírek Muzea 
v Bruntále.“ Bruntál 2012.  

Mezerová, Ľ.: Zámek Bruntál. Hrad Sovinec. Kosárna Karlovice. Propagační a informační 
letáky. Bruntál 2012  

Mezerová, Ľ. - Niesner, T.: texty 2 hesel do katalogu výstavy „Město – zámek –. krajina“. 
In: P.Šopák a kol.: Město - zámek - krajina. Kulturní krajina českého Slezska od 
středověku po první světovou válku. Opava 2012, s. 136, 138. 

Mezerová, Ľ.: texty a popisky  In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012, s.19–195, 205–206.  
Mezerová, Ľ. - Zgažár, A. - Žilka, Z.: Průvodce městem Bruntál. Hřbitov. Náš domov, 

7.3.2012, s.7–8; 21.3.2012, s.7-8; 4.4.2012, s.7-8. 
Niesner, T.: text „Bruntál v datech“v nástěnném kalendáři „Bruntál 2013. Dobová 

vyobrazení ze sbírek Muzea v Bruntále.“ Bruntál 2012. 
Niesner, T.: Průvodce městem Bruntál. Zámek Bruntál. Náš domov, 7.11.2012, s.7-8; 

28.11.2012, s.7-8; 12.12.2012, s.7-8. 
Niesner, T.: texty o Bruntálu a 7 hesel do katalogu výstavy „Město – zámek –. krajina“. In: 

P.Šopák a kol.: Město - zámek - krajina. Kulturní krajina českého Slezska od 
středověku po první světovou válku. Opava 2012, s. 56, 61, 117, 128, 131, 135, 140, 
288-289. 

Niesner, T.:  Zámek Bruntál. Zámek Bruntál v datech. Zámek Bruntál (text resumé 
přeloženého do angličtiny, němčiny a polštiny). In: kol.: Zámek Bruntál. Bruntál 2012, 
s.5–7, 8–17, 196–198, 199–201, 202–204.  

 
- odborné texty zveřejněné jinou formou (televizní vysílání) 

Málková, K.: Uloženo v depozitářích II. Pro ČTV Ostrava, 4 texty 
Mezerová, Ľ: Uloženo no v depozitářích I. Pro ČTV Ostrava. 

 



8

- odborné texty zpracované  a připravované:
Hornišer, I.: Průmyslová výstava v Bruntále v roce 1913. (do sborníku muzea 2013) 
Hornišer, I.: Kachle se znakem Leopolda I. na Bruntálsku. (do sborníku muzea 2014) 
Hornišer, I. - Mezerová, Ľ. - Niesner, T.: To nej... Texty o zámku Bruntál, hradu Sovinci a 

kosárně v Karlovicích  do publikace vydávané T. Harabišem. 
Málková, K.: Prapor Společenstva pekařů v Bruntále z roku 1948 a historické okolnosti 

jeho vzniku . (do sborníku muzea 2013) 
Niesner, T.: Dějiny (cizojazyčná resumé). In: kol.: Bruntál. Příběh nejstaršího města. 

Bruntál 2013, s. 103–124 (anglický překlad), 127–152 (německý překlad), 155–179 
(polský překlad) /24 normostran/ 

Niesner, T.: Bruntál – region v pohraničí. Text příspěvku na mezinárodní konferenci 
„Kulturní pluralismus a multikulturní výchova- Bruntál 22.5.–23.5.“ 10 normostran.  

 
- televizní a rozhlasové relace: celkem  14 televizních a rozhlasových relací  (TV Polar, ČT

Ostrava, ČR Olomouc, Rádio Proglas - Garncarzová, Mezerová, Hornišer, Niesner) 
 
- propagace: - propagační texty pro ČSHMO, Kudy z nudy, Turistické známky - známková 

místa Tixík,  Malované mapy, Kapka Moravy (Mezerová) 
- 25 propagačních textů v tisku (v  tisku celkem 100 textů o muzeu) 
- propagace na vlastních i cizích www. stánkách  
- propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 
- zpracování nových informačních panelů

3.b.IV. Realizace přednášek, služby badatelům, konference, semináře, workshopy
- přednášky - 17, 16 témat, 594 posluchači (Mezerová, Hornišer, Niesner) 
- odborné výklady v expozicích a na výstavách - 17 (Mezerová, Niesner) 
- odborné výklady v expozicích a na výstavách - 17 
- badatelé - 144, z toho  85 ve sbírkách, 59 faktografické informace z oborů v muzeu 

zastoupených  (Málková, Mezerová, Svobodová, Nováková, Čapka, Hornišer, Niesner)  
- Konference, semináře, workshopy: 

- 4. mezinárodní vědecká konference „Kulturní pluralismus a multikulturní výchova“, 
22.5.2012–23.5.2012, zámek Bruntál; spolupořadatelství s Ústavem pro soudobé dějiny 
AV ČR, Ústavem filozofie a sociologie Lotyšské univerzity a Lotyšské akademie věd a
Ústavem sociologie Ruské akademie věd. Počet účastníků: 72 (15 přednášejících). 

- 11. interdisciplinární workshop orální historie, 7.6.2012–9.6.2012, hrad Sovinec; 
spolupořadatelství, hlavní pořadatelé: Centrum orální historie Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Archiv 
Univerzity Palackého v Olomouci, Česká asociace orální historie. Počet účastníků: 57 
(23 přednášejících) 

- Mezinárodní konference „100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách“, 11.10.2012–
12.10.2012, zámek Bruntál; spolupořadatelství s Občanským sdružením Jesenický 
kamzík a JEsenickou lesnickou společností.  Počet účastníků: 115 (13 přednášejících). 

 



9

Oborové ukazatele  

poznámky: odborné texty a vydané publikace viz bod 3.b.III 
grantové projekty (bez krajských):   

- úspěšné:  MK ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 2012 (2 projekty);  MK ČR -
Podpora obnovy kulturních památek ...  

- neúspěšné: MK ČR - Program záchrany architektonického dědictví (2 projekty); MK ČR - program 
restaurování movitých kulturních památek; Nadace OKD.  

 

4. Plnění poslání organizace:

ČINNOST ORGANIZACE: 
4.1 počet výstav celkem v rámci PO (i pokračující  z předešlého období): 20 

z toho převzaté výstavy 2
z toho počet nově otevřených výstav 18 

4.2 počet expozic celkem 18 
z toho počet nově otevřených expozic 2

4.3 doplňující kulturní akce – placené, neplacené 25 

NÁVŠTĚVNOST  EXPOZIC,  VÝSTAV  A  AKCÍ 
počet expozic, výstav a akcí počet návštěvníků*

výstavy a expozice = body 4.1 + 4.2   38 53 994 
ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3)  23 34 001 
ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3) 2 370 
knihovna xxx 673 
* u placeného vstupu dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí v daném objektu 
návštěvníky nepočítat 2 x  

OBOROVÉ UKAZATELE  
sbírkových předmětů v CES (centrální evidence sbírek) 25 832  
přírůstky sbírek celkem 245 ev.č. / 370 ks  

-přírůstky sbírek (nákup) 132 ev.č. / 172 ks  
-přírůstky sbírek (v Kč) 101 140,- Kč

-přírůstky sbírek (bezúplatný převod-dar, dědictví,…) 0 ev.č. / 0 ks 
-přírůstky sbírek (vlastní činnost) 113 ev.č. / 198 ks 

konzervované a restaurované předměty (ks) 343 
počet výpůjček jinému subjektu 741 /23 smluv/ 

A) SBÍRKY  (POČTY)                       počet výpůjček od jiného subjektu 335 /21 smluv/ 
odborné texty (články) 25 
propagační články psané zaměstnancem PO 25 
články v tisku týkající se PO  100 

B) PUBLIKAČNÍ ČINNOST   počet vydaných publikací, letáků,…  16 
počet podaných přihlášek 7C) GRANTOVÉ PROJEKTY 

(nad 20.tis. Kč) z toho počet úspěšných 3
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Zámek Bruntál - expozice

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

 
Název expozice: Řemeslo má zlaté dno 
celoroční provoz 
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových předmětů
jednotlivá řemesla a živnosti, didaktická složka. 
 
Název expozice: Příroda Bruntálska 
celoroční provoz 
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu v celé 
šíři, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická složka.  

 

Zámek Bruntál - výstavy

Název výstavy: „Vánoční ozdoba 2011“ 
termín: (10.12.2011)–8.1.2011 
Obsah: soutěžní výstava pořádaná při příležitosti Vánocí na zámku 2011 
Místní, z předchozího roku 
 
Název výstavy: „Svět českého granátu“ 
termín: (1.12. 2011)–15.1.2011 
Obsah: šperky z českého granátu, kámen a jeho zpracování 
Regionální, z předchozího roku 
 
Název výstavy„Ladislav Steininger - Objekty“ 
termín: 19.1.–26. 2. 2012 
Obsah: výstava děl významného krnovského výtvarníka 
Regionální 
 
Název výstavy„Česká exotika aneb papoušci po česku“ 
termín:  1.2.–15.2.2012 
Obsah: výstav fotografií známého bruntálského fotografa Štěpána Mikulky 
Místní 
 
Název výstavy„Slovenští krajané mezi námi. Z historie a současnosti“ 
termín:  16.2.–25.3.2012 
Obsah: výstava děl o slovenské menšině v České republice 
Regionální, převzatá 
 
Název výstavy: „(Ab)normalizace - fotografie J. Štreita“  
termín: 1.3.–8.4.2012 
Obsah: výstava dosud nevystavovaných fotografií významného fotografa 
Nadregionální 
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Název výstavy: „Bruntálská kraslice 2012“ 
termín: 31.3.–22.4.2012 
Obsah: výstava velikonočních ozdob, vytvořených školami, jednotlivci - soutěžní 
Místní 
 
Název výstavy: „Nová Okna“ 
termín: 16.4.–15.5.2012 
Obsah: výstava děl výtvarníka Stanislava Nemravy 
Regionální 
 
Název výstavy: „Chléb za břichem nechodí“
termín: 18.5.–29.7 
Obsah: výstava o chlebu a všem, co k němu vede 
Regionální. 
 
Název výstavy: „HLE... je nám už 50“ 
termín: 4.6.–18.6.2012 
Obsah: výstava praví žáku k výročí Základní školy - speciální školy v Bruntále 
Místní 
 
Název výstavy: Jaroslav Charfreitág „Cesta do Nového světa 1902 – 1903“ 
termín: 10.7.–26.8.2012 
Obsah: výstava fotografií dosud neznámého fotografa z počátku 20. století 
Regionální 
 
Název výstavy: „Rezervace pro Jitku. Díla D. Miluláškové a P. Formana“ 
termín: 17.8.–31.8.2012 
Obsah: prezentace děl moderního výtvarného umění výtvarníků, majících své kořeny na 
Bruntálsku 
Regionální 
 
Název výstavy: „Platím!!!“ 
termín: 4.9.–30.9.2012 
Obsah: výstava registračních pokladen ze sbírek Múzea obchovu v Bratislavě z období od 
konce 19. do poloviny 20. století. 
Regionální, převzatá 
 
Název výstavy: „Kamzík horský“ 
termín: 9.10.–4.11.2012 
Obsah: výstava k 100. výročí vysazení kamzíka horského v Jeseníkách; výstava i oučástí 
mezinárodní konference konané 11.10.0–12.10.2012 
Regionální 
 
Název výstavy: „Bohuslav Reynek. Český moderní samotář“
termín: 15.11.–13.12.2012 
Obsah: výstava děl světově proslulého českého výtvarníka 
Regionální  
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Název výstavy: „Síla medu“ 
termín: 6.12.2012–31.1.2013 
Obsah: výstava o včelách a jejich chovu, o včelích produktech a jejich významu pro 
člověka 
Regionální 
 
Název výstavy: „Vánoční ozdoba 2012“ 
termín: 15.12.2012–9.1.2013 
Obsah: soutěžní výstava pořádaná při příležitosti Vánocí na zámku 2012 
Místní 
 

Návštěvnost expozic a výstav v bruntálském zámku: 18 894 

Zámek Bruntál - akce

Název akce: „Velikonoce na zámku“
termín: 31.3.2012 
Obsah: folklorní představení velikonočních zvyků, vyrábění kraslic, prodejní jarmark, 
soutěž o nejkrásnější kraslici, zámecká kaple instalována velikonočně
Placená akce. Místní 

Název akce: „Muzejní noc“ 
termín: 18.5.2012 
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí a Mezinárodnímu dni památek, zahájení výstavy 
„Chléb za břichem nechodí“, doprovodný program o chlebu, jeho výrobě, o pěstování 
obilí, besedy s pekaři, noční prohlídky zámecké expozice, kde instalována výstav „Co jedli 
němečtí rytíři“ 
Placená akce. Místní 

Název akce:“Hradozámecká noc s restaurátory“ 
 termín: 1.9.2012  
 Obsah: netradiční večení prohlídky zámecké expozice doprovázené odborným výkladem 

restaurátotů
Placená akce. Místní 
 
Název akce: „Vánoce na zámku“
termín: 15.12. 2012 
Obsah: vánoční zvyky, vánoční jarmark, vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční 
ozdobu. 
Placená akce. Místní 

Návštěvnost akcí v bruntálském zámku: 4 463 

Návštěvnost expozic, výstav a akcí na zámku celková:23 357 
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Muzeum Karlovice - expozice (zpřístupněny 31.3.2012) 

Název expozice: Domácnost z první poloviny 20. století 
Obsah: ve 2 místnostech v přízemí stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem  
 
Název expozice: Obydlí lesníka 
Obsah: v 1. patře zařízená kuchyně a pracovna lesníka 
 
Název expozice: Ložnice 
Obsah: v 1. patře objektu kosárny nově insatlována expozice bydlení - ložnice 
 
Název expozice: Člověk a les. Expozice lesnictví. 
Obsah: semenářství a školkařství, ochrana a pěstování lesa, těžební činnost, hospodářské 
plánování v lesním hospodářství. Lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny 
komplexně představující lesnickou činnost od pěstování lesa až po hospodářské využití  
 
Název expozice: Zemědělské stroje, nářadí a náčiní 
Obsah: ve stodole vedle kosárny zemědělské stroje a nářadí, po reinstalaci v roce 2012 
zpřístupěna 2.9.2012 

 
Muzeum Karlovice - výstavy

Název výstavy: „Velikonoce v kosárně“
termín: 31.3.–10.4.2012 
Obsah: velikonoční výzdoba lidového interiérů v minulosti 
Místní 
 
Název výstavy: „Vánoce  v kosárně“
termín: 26.12.–31.12.2012 
Obsah: velikonoční výzdoba lidového interiérů v minulosti 
Místní 
 

Návštěvnost expozic a výstav (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): 2 035 
 

Muzeum Karlovice - akce

Název akce: „Fajne léto 2012“
termín: 2.9.2012 
Obsah: v rámci Technotrasy virutálně spojujících 12 objektů technického rázu v kraji 
ukázka práce kovářů, sečení trávy kosou, snopkování, gastronomické speciality apod. 
Neplacená akce. Regionální  

Návštěvnost akcí: 230 
 
Návštěvnost kosárny celková: 2 265 
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Hrad Sovinec - expozice (zpřístupněn od 1.4.2012) 

Název expozice: Rytířský sál   
Obsah: expozice v patře tzv. Remteru 

Název expozice: Hradní pokoj 
Obsah: v budově 7. brány zařízen hradní pokoj novogotickým  dobovým mobiliářem 
z konce 19. století 

Název expozice: Pracovna a bydlení nadlesního    
Obsah: nová instalace v patře budovy 6. brány 
 
Název expozice: Jídelní sklep  
Obsah: expozice ve sklepě Jižního paláce 

Název expozice: Vinný sklep  
Obsah: expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou 

Název expozice: Právo útrpné na hradě
Obsah: mučírna ve sklepě purkrabství pomocí replik 
 
Název expozice: Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hradě)
Obsah: expozice v přízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hradě a
unikátní erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích 
 
Název expozice: Střípky z historie hradu 
Obsah: do června v hradních konírnách, od června reinstalovaná na chodbě v patře
purkrabství   - historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií 
 
Název expozice: Historie lesnického školství na hradě Sovinci 
Obsah: expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě, v konírnách. 
V červnu podstatně rozšířena a reinstalována 

Název expozice: Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále  
Obsah: v patře purkrabství nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea 

Název expozice: Numismatika. řády a vyznamenání ze sbírek muzea 
Obsah: do června 2012 na chodbě v patře purkrabství, nejzajímavější řády a vyznamenání 
ze sbírek, přehled dobových platidel, cen a platů

Hrad Sovinec - výstavy

Název výstavy: „Vladimír Preclík“ 
termín: 3.6.–30.9.2012 
Obsah: prezentace tvorby významného českého umělce 
Nadregionální 

 

Návštěvnost expozic a výstav na hradě (všechny expozice v rámci prohlídek objektu):
33 065 
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Hrad Sovinec - akce

Název akce: NA POMLÁZKOVÉ VESELICI 
termín: 7.4.–8.4. 2011       
Obsah: Tradice a zvyky při vítání jara s netradiční velikonoční prohlídkou 
Placená akce. Regionální 

 

Název akce: REKVIEM ZA RYTÍŘE
termín: 22.4.–23.4.2011        
Obsah: Velikonoční jarmark 
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: PŘÍZRAK TEMNÉ VĚŽE
termín: 28.4.–29.4.2011            
Obsah: Netradiční čarodějnické prohlídky 
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADĚ
termín:19.5.–20.5. 2012             
Obsah: Divadelní pouť
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: ŠKRHOLA A STRAŠIDLO VE MLÝNĚ
termín: 26.5.–27.5.2011        
Obsah: Dětský den na pohádkovém hradě plný pohádek,soutěží a klání rytířského. 
Placená akce. Regionální 
 
Název akce: KMOTRA SMRT 
termín: 16.6.–17.6.2011             
Obsah: Netradiční prohlídky 
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK 
termín: 23.6.–24.6.2011             
Obsah: Šperkaři, kovotepci,řemeslné dílny na hradě
Placená akce. Regionální 
 
Název akce: NOC FILMŮ VII–Markéta Lazarová 
termín: 30.6.2012  
Obsah: Setkání filmových nadšenců v netradičním prostředí hradu, obnovená premiéra 
filmu Markéta Lazarová,  koncerty folkového písničkáře Ullmanna a skupiny Bátory z 
Opavy 
Placená akce. Nadregionální 
 
Název akce: HON NA HRADNÍ BESTII  
termín: 5.7.–8.7.2012             
Obsah: šermíři, střelci, žoldnéři a soutěžní hry 
Placená akce. Regionální 
 



16

Název akce: ZA ČEST KRÁLE  
termín: 14.7.–15.7.2012             
Obsah: Sovinec v době války třicetileté 
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: ŘÍMSKÉ LEGIE 
termín: 21.7.–22.7.2012             
Obsah: ukázky ze života římských legionářů a jejich vojenských technik 
Placená akce. Regionální 
 
Název akce: STŘEVÍC KNĚŽNY HORTENZIE 
termín: 28.7.–29.7.2012             
Obsah: pověsti a pohádky s Bílou paní 
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: PAST NA MEDVĚDA 
termín: 4.8.–5.8.2012 
Obsah: lesnické a včelařské slavnosti 
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: NA PŘÍKAZ KRÁLE 
termín: 11.8.–12.8.2012 
Obsah: mumraj na středověké tvrzi, rytířský turnaj 
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY  
termín: 18.8.–19.8.2012 
Obsah: tradiční řemeslný jarmark, ukázky zručnosti řemeslníků
Placená akce. Regionální 

 
Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC 2012 
termín: 1.9.2012 
Obsah: netradiční večerní prohlídky se šermíři
Placená akce. Regionální 
 
Název akce: JESTŘÁB POTULNÉHO TRUBADÚRA 
termín: 15.9.–16.9.2012 
Obsah: netradiční sokolnické prohlídky 
Placená akce. Regionální 
 
Název akce: 10. VÝROČNÍ SETKÁNÍ KLUBU SBĚRATELŮ TURISTICKÝCH 

SUVENÝRŮ
termín: 22.9.2012 
Obsah:10. výroční setkání Klubu sběratelů turistických suvenýrů
Neplacená akce. Regionální 
 
Název akce: TAJEMSTVÍ STARÉ ALMARY 
termín: 22.9.–30.9.2012 
Obsah: loupežnické prohlídky 
Placená akce. Regionální 
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Název akce: HOFMISTROVA ZÁVĚŤ 
termín: 27.10.–28.10.2012 
Obsah: prohlídky hradních zákoutí při slavnostním ukončení sezóny 
Placená akce. Regionální 

 

Návštěvnost akcí celková: 29 678 
 
Návštěvnost hradu celková: 62 743 
 

ROZDĚLENÍ   NÁVŠTĚVNOSTI   DLE   POBOČEK 
Celkem 88 365  
- z toho Zámek Bruntál 23 357 
- z toho Hrad Sovinec 62 743 

PO a pobočky - z toho Kosárna Karlovice 2 265 

Péče o nemovité  kulturní památky

- provoz a využití zpřístupněných památek 
pobočka A - Zámek Bruntál 
pobočka B – Hrad Sovinec 
pobočka C – Kosárna Karlovice 
 

Všechny objekty a areály jsou otevřeny a veřejnosti zpřístupněny formou výstav, expozic a 
veřejné zeleně. Nezpřístupněné části plní funkci odborného, administrativního, hospodářského 
a provozního zázemí. Úkoly spojené s jejich správou, provozem, opravami a údržbou se plní.  
 
Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace. Kromě expozic, 
výstav a zámeckého parku slouží návštěvníkům prodejna a informační centrum, poskytující 
informace o kulturním dění, sportovních a ubytovacích možnostech celého okresu Bruntál. 
Ostatní prostory jsou využívány jako kanceláře, depozitáře, sklady a šatny.  Samostatně stojí 
budova dílen.  
 
Téměř všechny prostory kosárny v Karlovicích (kromě bytu správce, chléva a sklepního 
prostoru)  slouží k expozičním účelům a jsou zpřístupněny veřejnosti. Funkci provozovatele a 
správce plnila správkyně areálu  bývalé kosárny v Karlovicích a pracovník na příležitostnou 
výpomoc a údržbu, kteří v budově kosárny i bydlí.  
 
Na hradě Sovinci jsou zpřístupněny všechny opravené prostory a jsou v nich expozice, v 1. 
bráně prodejna s pokladnou a informačním centrem. WC pro veřejnost jsou umístěna na 
nádvoří:  1., 2.(velkokapacitní) a 4.( bezbariérové). V interiéru 6.brány byly zřízeny nové 
expozice představující kancelář a bydlení nadlesního, přízemí slouží jako zázemí pro 
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kulturní akce.  Podkroví 1.brány a koníren, dále pak celá 4.brána slouží jako ubytovny, ve 
3.bráně je byt kastelána. Pro kancelář a šatnu zaměstnanců slouží prostor v přízemí 
purkrabství. Jako technické zázemí jsou využívány některé prostory purkrabství, 2. a 3. brány 
a zbrojnice u 5.nádvoří.  
Na hradě Sovinci se uskutečnila změna ve funkci kastelána, novou kastelánkou byla 
ustanovena Bc. Kateřina Jarmarová.  
 
- opravy, obnova, restaurování 
Práce na objektech byly prováděny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy, 
údržbové práce budov a zeleně , nátěry konstrukcí a mříží, výroba fundusu expozic a vedení 
brigádníků v Bruntále i na Sovinci, …). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena 
výběrová řízení.  
 Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozařízení, spotřebičů, nářadí a 
přístrojů včetně příslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV ) a 
kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem. Všechny zjištěné nedostatky byly ihned 
odstraněny.  
 

Opravy, obnova, restaurování a úpravy
útvar památkové péče, útvar provozně-technický 

 
POBOČKA   A  -  ZÁMEK BRUNTÁL - AREÁL 
projekční práce 
- skleník a kotelna celková rekonstrukce – zaměření stávajícího stavu a vyhodnocení 

technického stavu  
- restaurátorské průzkumy 
- žádost o dotace z programu do PZAD MK ČR na restaurování kamenných soch 

v zámeckém parku -  
stavební a restaurátorské práce –dodavatelsky

- obnova nádvoří - I. etapa – dlažba (dokončení)  
 -    realizace další části výsadby parku podle projektu  

 - dokončení úpravy travnaté plochy v malém parku  
údržba a opravy 

- oprava střešních krytin po zimním období - dodavatelsky   
- nátěr střechy nad dílnami - dodavatelsky  
- nátěr šindelové krytiny (bašty, hradby, ..) - dodavatelsky  
- oprava komínů (Zámecké nám.3) -  dodavatelsky  
- odstranění závad z elektrorevizí - dodavatelsky   
- nátěry mříží – vlastními silami 
- opravy a nátěry oplocení areálu – vlastními silami, dodavatelsky  
- malby výstavních prostor– dodavatelsky  
- údržba parku (výsadba, sečení, hnojení, …) a květinové výzdoby arkády a parky – 

vlastními silami   
expozice

– realizace doplňků a změn – vlastními silami    
– pláště pro průvodce 4ks  - dodavatelsky 
– zateplovací polštáře mezi dvojité dveře z arkád do jednotlivých místností zámecké 

expozice  
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POBOČKA  B - HRAD SOVINEC 
projekční a přípravné práce

– schodiště severního paláce  - zadáno 
– výběrové řízení na opravu části vnějšího opevnění hradu (Kočičí hlava) 
– žádost o dotace z programu do PZAD MK ČR na obnovu vnějšího opevnění 

stavební a restaurátorské práce
– oprava střechy 3.brány a purkrabství (krov, výměna krytiny,...) – dodavatelsky 
– oprava střechy 4.brány – dodavatelsky  
– restaurování části sgrafita a pískovcového portálu 3.brány (odstranění havárie 

způsobené politím barvou na šindele při realizaci opravy střechy) – dodavatelsky  
údržba a opravy

− oprava a doplnění bytu kastelána ve 3.bráně – dodavatelsky  
− výmalba omítek (jižní palác, ubytovny, konírny, 3.brána  – dodavatelsky  
− opravy střech po zimním období – dodavatelsky  
− opravy komínů (zaústění, dvířka,...) – dodavatelsky 
− oprava a úprava ČOV a části kanalizace na 2.nádvoří – dodavatelsky   
− údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně – vlastními silami a brigádnicky 
− nátěry kovových a dřevěných konstrukcí (kování, zábradlí,…) - vlastními silami 
− drobné opravy dlažby na nádvořích a schodištích – vlastními silami  

expozice
− realizace nové expozice Pracovna  a bydlení nadlesního v patře 6.brány – vlastními 

silami 
− realizace nové expozice Lesnická škola na hradě Sovinci – vlastními silami 
− Vinný sklep u 5.nádvoří - doplnění vlastními silami  
− Jídelní sklep jižního paláce – doplnění vlastními silami 
− Rytířský sál - reinstalace vlastními silami 
− Historie a hradu v purkrabství – reinstalace vlastními silami 
− Expozice zbraní a střel.terčů v purkrabství – reinstalace  vlastními silami 

ostatní
– informační systém – vlastními silami a dodavatelsky  
– údržba čističky, rozbor vzorků – vlastními sílami a dodavatelsky  

 

POBOČKA  C - KOSÁRNA KARLOVICE 
projekční práce

− obnova chléva  - zadáno 
stavební a restaurátorské práce

– celková rekonstrukce stodoly  – dodavatelsky  
– oprava a zprovoznění komínu a instalace kamen na dřevo v přízemí – dodavatelsky  

údržba a opravy
– odstranění závad z el. revizí - dodavatelsky  
– odstranění škod ve sklepích po zvýšení hladiny náhonu – vlastními silami  

expozice
- nová expozice obývací ložnice ve II.NP. – vlastními silami  
- reinstalace expozic kuchyně, pokoje babičky ve II.NP.– vlastními silami 
- vybudování nové expozice zemědělských strojů ve stodole – vlastními silami 
- instalace výstavy o chlebě ve stodole – vlastními silami 
- reinstalace chodby – vlastními silami 
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- vybudování venkovní expozice se slepicemi – vlastními silami 
ostatní

– konzervace sbírkových předmětů ze stodoly i kuchyně - vlastními sílami)   
– nové zařízení kanceláře ve verandě

Na všech pobočkách jsou prováděny pravidelné kontroly, revize a údržba (zámek 
Bruntál, dílny, Zámecké nám.3/9, hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky:  
 - EZS, EPS, CCTV-  Fides 

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

Opravy elektro na všech objektech zajišťuje  externí pracovník. 
Výběrová řízení na restaurování a dodavatelské stavební práce - dodavatelsky i vlastními 

silami 

Návrhy realizací, restaurátorské záměry, žádosti do dotačních programů - vlastními 
silami 

5.  Personál:

Kategorie zaměstnanců
Počet 

zaměstnanců -
fyzický stav  

Počet 
zaměstnanců -

přepočtený stav 

vysokoškolské 12 9,20 
vyšší odborné 1 0,82 
úplné střední 19 13,21 
vyučen 8 7,39 
základní 0 0
celkem 40 30,62 
odborní 16 11,10 
neodborní 24 19,52 
celkem 40 30,62 

5.1 Vzdělávání zaměstnanců

Garncarzová: 16.4.2012 – eSeminář – Veřejné zakázky malého rozsahu 
 6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích 

Čapka: 5. 6. 2012 - CITEM - fotografický seminář v Olomouci 
Hornišer:       5. 6. 2012 - CITEM - fotografický seminář v Olomouci 

6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc 
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Kahoun:  11.-13.9.2012 – AMG - konference konzervátorů a restaurátorů v Litoměřicích 
Mezerová:       6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc 
Niesner:           6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc 

3.10.–4.10.2012 - AMG - seminář historikůMoravy a Slezska v Pelhřimově
Nováková:       4. 9.–6. 9. 2012 - AMG - seminář muzejních knihovníků v Uherském Hradišti 
Svobodová: 29. 5.–1. 6. 2012 - AMG - botanický seminář ve Znojmě

5. 6. 2012 - CITEM - fotografický seminář v Olomouci 
6.6.2012 - AV Media - nové technologie v instalacích, Olomouc 
2. 10.– 3. 10. 2012 - AMG geologický seminář v Jeseníkách 

Trličíková:    27.1.2012 Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti 
26.10.2012 Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění 

 

Zpráva o činnosti Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace byla zpracována na základě čl. 
18 "Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo 
byly na kraj převedeny zvláštním zákonem". 
 

V Bruntále dne 21. února 2013                       
 

Mgr. Hana Garncarzová 
 ředitelka  
 Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace 


