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ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  A  PLNĚNÍ  ÚKOLŮ  PŘÍSPĚVKOVÉ  
ORGANIZACE  KRAJE  V  ODVĚTVÍ  KULTURY ZA ROK 2018 

MUZEUM  V  BRUNTÁLE,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE 

ZÁMECKÉ  NÁMĚSTÍ  7, 792 01  BRUNTÁL 

 

 

A)  Základní údaje o organizaci 

 

Tabulka 1 Informace o příspěvkové organizaci 

Název organizace Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 

Sídlo Zámecké náměstí 1/ 7, 792 01 Bruntál 

IČ 000 95 354 

DIČ --- 

Statutární zástupce Ing. Jitka Koščáková 

Kontakt 554 709 156, 554 717 947; muzeum@mubr.cz; www.mubr.cz 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

Zdroj: interní data 

 

Muzeum je zřízeno jako: 

a) regionální muzeum vlastivědného typu včetně činnosti regionálního muzea 

významného umění/galerie, vykonávající činnost podle zákona č. 122/2000 Sb., 

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších právních předpisů a spravující muzejní sbírky (Sbírka Muzea v Bruntále, 

zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky pod 

evidenčním číslem MBR/002-05-07/1550), 

b) správce nejvýznamnějších památkových objektů regionu: 

- zámku Bruntál s areálem (národní kulturní památky) a zámeckou expozicí – 

instalovaný objekt částečně s původním mobiliářem, 

- hradu Sovinec (kulturní památka) – částečně instalovaný objekt s muzejními a 

výstavními expozicemi, 

- kosárny v Karlovicích (národní kulturní památka) – instalovaný objekt 

s expozicemi. 
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B) Vyhodnocení plnění úkolů organizace 
 
 
Plnění úkolů v oblastech, pro které byla organizace zřízena 
 
a) Plněné stěžejní úkoly - shrnutí 

 
– práce se sbírkami (akvizice - získáno 218 sbírkových předmětů zapsaných pod 151 

přírůstkovým číslem, evidence 1. a 2 stupně, počítačová evidence a digitalizace, 
implementace nového programu na evidenci sbírek Museion, depozitární režimy, 
hlášení do CES, inventarizace sbírek, lokační seznamy, konzervace sbírek, zápůjčky)   

– provozování celkem 19 expozic  

 úpravy a doplnění stávajících expozic, nová expozice „pokoj správce hradu“ na 
Sovinci místo expozice zbraní, reinstalace expozice „Lesnická škola“ na Sovinci, 
vánoční instalace zámecké expozice  

– provozování 3 návštěvnických okruhů na hradě Sovinci (vybudován nový okruh baby 
friendly)  

– příprava a realizace výstav – nově realizováno celkem 16 výstav  

– příprava a realizace 38 komentovaných prohlídek a odborných výkladů v expozicích a 
na výstavách pro 864 osob, z toho 28 pro děti (692 osob), 2 pro handicapované 
spoluobčany (15 osob) a 2 pro etnické menšiny (33 osob)   

– příprava a realizace 42 kulturně výchovných akcí  

– příprava a realizace „Muzea pro seniory“ (11 pořadů, 172 osob) 

– příprava a realizace 3 příměstských táborů (49 osob)  

– příprava a realizace 35 přednášek pro 860 posluchačů, z toho 11 přednášek v rámci 
Muzea pro seniory (172 posluchačů), 2 přednášky pro děti na příměstských 
táborech (33 posluchačů) a 22 přednášek pro ostatní veřejnost (655 posluchačů) 

– odborná a výzkumná činnost   

– ediční činnost  - 4 neperiodické publikace (náklad 4 200 výtisků), 3 informační letáčky 
k objektům, PF 2019, 14 pozvánek na výstavy a akce, 14 plakátů na výstavy a akce 

– služby badatelům - 95 badatelských úkonů  

– služby muzejní knihovny  

– žádosti o dotace z programů vypisovaných MK ČR, MSK, realizace přiznaných  

– akce k výročím roku 2018: 

– výstava “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938" (25. 5. - 28. 10. 2018) 
– katalog výstavy “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938" (realizováno 

s podporou  dotace MK ČR z programu Podpora projektů k připomínkám 
významných výročí naší státnosti v roce 2018), křest knihy 25.10.2018 

– realizace 9 komentovaných prohlídek pro 279 osob, z toho 5 pro děti (158 osob) 
a 1 pro handicapované (10 osob) 

– realizace 10 přednášek pro 215 posluchačů, z toho 2 pro seniory (37 
posluchačů) 
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b) Zpráva o plnění úkolů 
 
1. OCHRANA SBÍREK, PÉČE O SBÍRKY  

 

a) Muzejní sbírka 

Počet sbírkových předmětů v CES MK ČR: 24 574 

Hlášení změn do CES MK ČR vedena formou „CES on-line“ 

Počet sbírkových předmětů zapsaných v 1. stupni evidence (chronologické): 

18 636 přírůstkových čísel  

48 294 kusů sbírkových předmětů 
 

– evidence muzejních sbírek 1. stupně – chronologická 

– pod 151 přírůstkovým číslem zapsáno 218 kusů sbírkových předmětů, které v roce 
2018 Muzeum v Bruntále získalo do své sbírky  

 
Akvizice dle podsbírek: 
Jiná-společenskovědní: 148 přírůstkových čísel, 215 kusů sbírkových předmětů 
Jiná-přírodovědní: 3 přírůstková čísla, 3 kusy 
 
Akvizice podle způsobu nabytí: 

Nákup: 94 předměty, zapsané pod 54 přírůstkovými čísly, pořizovací hodnota: 
90 099 Kč 
Předměty získané nákupem: 

H1/2018: vánoční ozdoby, foukané sklo, 1. polovina 20. století, 2 ks 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace každodennosti, doplnění fondu várií, typově 
doposud ve sbírce nezastoupeno 

H2/2018: dětská houpačka, závěsná, dřevěná, Československo, 3. čtvrtina 20. století 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace každodennosti, doplnění fondu várií a hráček 

H3/2018: větrák, stolní, Německo, Siemens, 3. čtvrtina 20. století 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace každodennosti, doplnění fondu várií a techniky 

H4/2018: Carl Thöndel, Romantická krajina I., 1869, olejomalba na plátně, 56 x 
41cm, rám 
Zdůvodnění nákupu: uznávaný regionální autor, doplnění umělecké sbírky, v níž 
jsou již některé práce tohoto autora zastoupeny 

H5/2018: Carl Thöndel, Romantická krajina II., 1869, olejomalba na plátně, 56 x 
41cm, rám 
Zdůvodnění nákupu: uznávaný regionální autor, doplnění umělecké sbírky, v níž 
jsou již některé práce tohoto autora zastoupeny 

H7/2018: atůl oválný, střední Evropa, 1. třetina 20. století, dřevo 
Zdůvodnění nákupu: doplnění fondu nábytku 

H8/2018: vitrína dvoudílná (skleník), střední Evropa, 1. třetina 20. století 
Zdůvodnění nákupu: doplnění fondu nábytku 

H9/2018: soubor – hodiny a 2 svícny, střední Evropa (Německo ?), 2. polovina 
19. století, pozlacená mosaz a slitina, 3 ks 

   Zdůvodnění nákupu: doplnění sbírky hodin, typově doposud ve sbírce 
nezastoupeno 
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H80/2018: soubor 38 černobílých fotografií města Bruntálu, kolem 1950 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace stavebního vývoje města, období doposud ve 
sbírce nezastoupeno 

H81/2018 až H111/2018: soubor pohlednic měst a obcí okresu Bruntál z období 1900 
– 1953, 31 ks 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace stavebního vývoje, města a obce doposud ve 
fondu nezastoupené, doplnění fondu pohlednic 

H112/2018 až H117/2018: soubor fotografií hradu Sovince, 1900 – 1910, 6 ks 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace stavebního vývoje obce i hradu, který je ve 
správě Muzea v Bruntále, doplnění fondu fotografií 

H132/2018: černobílá fotografie tabla lesnické školy na Sovinci, 1891 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace historie hradu Sovince a lesnické školy, 
doplnění fondu lesnictví – specializace Muzea v Bruntále 

H133/2018: černobílá fotografie tabla lesnické školy na Sovinci, 1889/1890 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace historie hradu Sovince a lesnické školy, 
doplnění fondu lesnictví – specializace Muzea v Bruntále 

H134/2018: černobílá fotografie hradu Sovince, celkový pohled od severu, na 
ozdobném kartónu, kolem 1900 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace stavebního vývoje hradu, který je ve správě 
Muzea v Bruntále, doplnění fondu fotografií 

H135/2018: válec k vláčení půdy se dvěma ojemi, Heřmanovice, patrně 1. polovina 
20. století 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace zemědělského nářadí, užíváno v rodině 
předchozích majitelů v Heřmanovicích, doplnění fondu etnografie 

H136/2018: dřevěná přenosná klec na převoz telat či připouštění prasnice, 
Heřmanovice, patrně 1. polovina 20. století 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace chovatelských potřeb, užíváno v rodině 
předchozích majitelů v Heřmanovicích, doplnění fondu etnografie 

H137/2018: žebřinový vůz, Heřmanovice, 1887 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace zemědělského nářadí, užíváno v rodině 
předchozích majitelů v Heřmanovicích, datován na kování oje spolu 
s monogramem majitele, doplnění fondu etnografie 

H138/2018: plechová rozsívka, Heřmanovice, patrně kolem poloviny 20. století 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace zemědělského nářadí, užíváno v rodině 
předchozích majitelů v Heřmanovicích, doplnění fondu etnografie 

H139/2018: dřevěný okovaný rýč, rovný, Heřmanovice, počátek 20. století 
Zdůvodnění nákupu: dokumentace zemědělského nářadí, užíváno v rodině 
předchozích majitelů v Heřmanovicích, doplnění fondu etnografie 

 
Vlastní činnost: 124 předměty zapsané pod po 97 přírůstkovými čísly  
 

– evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická – zpracovány celkem 222 
 karty druhostupňové evidence  

ve sbírkovém evidenčním systému Museion je evidováno 15 026 inventárních čísel 
(karet) 

– odborná práce se sbírkami  

– zpřesňování popisů, odborných určení a doplňování dalších údajů o sbírkových 
předmětech v evidenčních záznamech (přírůstkové knihy, katalogizační karty, 
záznamy v SES Museion);  

– odborné určování pro druhostupňovou evidenci;  
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– oceňování půjčovaných sb. předmětů; 

– odborné určování pro výstavy a publikace (výstavy “Podmalby na skle”, “Mezi orlem a 
orlicí. Bruntálsko 1914-1938", publikace “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938", 
nástěnný kalendář “2019 Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále”) 

– inventarizace  sbírkového fondu: v roce 2018 (18.1.–14.12.) bylo zinventarizováno 

1 753 př. č. sbírkových předmětů fondů historie – skupina textil, umělecká historie a 
etnografie. Provedeny záznamy o provedené inventarizaci do přírůstkových knih a na 
katalogizační karty. 

 Po inventarizaci nařídila ředitelka organizace nápravná opatření s termínem plnění do 
31. 3. 2018.  

 Nápravná opatření nařízená ředitelkou po inventarizaci z roku 2017 byla provedena 
a zkontrolována 6. 4. 2018. 

– inventarizace mimořádné - předávací: z důvodu ukončení pracovního poměru 
PhDr. Ľubici Mezerové proběhla 9. 8. – 3. 9. 2018 fyzická předávací inventarizace 
sbírkových předmětů fondu historie umění, uložených v depozitářích UH 1 (místnost 
č. 225) a UH 5 (místnost č. 208). 

 
b) Památkové fondy 

– Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů:  1 767 ev. jednotek předmětů 

– inventarizace mimořádná - předávací: z důvodu ukončení pracovního poměru 
PhDr. Ľubici Mezerové proběhla 9. 8. – 20. 9. 2018 fyzická předávací inventarizace 
mobiliárního fondu zámku Bruntál a movitých kulturních památek ze zámku Hošťálkovy a 
nemovitých ze zámku Jindřichov ve Slezsku 

 

c) Elektronická evidence sbírek, digitalizace, pohyb sbírek , depozitární režimy, 
péče o sbírky  

– elektronická evidence sbírek  

 V průběhu roku 2018 pokračovala vkládání dat do programu Museion firmy MUSOFT 
(sbírková evidence vedena v programu od 4. 10. 2016) 

– v evidenci 1. stupně – byl dokončen převod všech evidenčních záznamů 
chronologické evidence do elektronické podoby (18 636 přirůstkových čísel) 

– v evidenci 2. stupně byly provedeny celkem 222 záznamy, ve sbírkovém 
evidenčním systému je 15 026 inventárních  čísel 

– evidence konzervátorských zásahů v programu Museion – všechny nové zásahy 
byly evidovány v programu Museion, k zásahům připojována fotodokumentace; do 
programu byly přepisovány / digitalizovány karty konzervátorských zásahů 
z předchozích let: ve sbírkovém evidenčním systému je 1 500 záznamů 
o konzervátorských zásazích, ke kterým je připojeno 1 826 obrazových příloh 

– digitalizace sbírek – digitální snímky byly přidány k 3 734 sbírkovým předmětům 
(8 027 snímků), z toho k 2 439 sbírkovým předmětům v 1. stupni evidence (snímky 
u 7 034 přír. čísel) a k 1 891 sbírkovým předmětům ve 2. stupni evidence (snímky 
u 4 561 inv. čísel)  
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– pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky:  

V roce 2018 mělo Muzeum v Bruntále vypůjčeno od jiných subjektů celkem 334 
předmětů kulturní povahy (10 smluv) jako exponáty do svých expozic a na realizované 
výstavy 

V roce 2018 Muzeum v Bruntále zapůjčilo jiným subjektům 505 sbírkových předmětů 
(34 smlouvy) 

– související výkony – výběr předmětů, jejich nafocení, ošetření konzervátorem, 
veškeré evidenční záznamy včetně záznamů v Museionu, smlouvy atd. 

– kontrola sbírkových předmětů – instalovaných ve stálých muzejních i památkových 
expozicích a na výstavách vlastních i zapůjčených jiným subjektům – pravidelné kontroly 
stavu sbírkových předmětů na počátku a konci sezóny (únor, březen; listopad, prosinec)  

– konzervování sbírek – vlastním konzervátorským pracovištěm zkonzervováno celkem 
148 předmětů kulturní povahy, u 28 zahájena konzervace. 

– restaurování a konzervace sbírek externí – 39 sbírkových předmětů muzejního 
fondu, 14 předmětů památkového fondu; celkem externě restaurováno / konzervováno 
53 předmětů 

– preparování externí – preparovány 3 sbírkové předměty 

– ochrana sbírek před nepříznivými vlivy prostředí a depozitární režimy –  

– pořízení mapové skříně (dotace z programu ISOMK ČR) 

– příprava plastových boxů k uložení cca 500 betlémových figurek  

– ošetření vytipovaných sbírkových předmětů plynováním (Frenštát pod Radhoštěm) a 
ozařováním (Roztoky u Prahy) 

– plynování depozitářů zoologie a botaniky 

– preventivní ošetření dřevěných předmětů proti hmyz a houbám 

– rozmístění monitorovacích lapačů hmyzu v depozitářích a expozici 

 – kontroly stavu sbírek za účasti konzervátora, předávání vytipovaných ohrožených 
předmětů konzervátorům k ošetření 

– označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání,  

– vydávání sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, 
aktualizace lokačních seznamů, úklidy depozitářů, kontroly depozitářů apod. 

 

d) Muzejní knihovna 

– celkem 12 839 knihovních jednotek 

– přírůstky – 142 knihovních jednotek   

– výpůjčky – 512 
– počet čtenářů – 56  
– doplňován katalog Portaro s on-line přístupem ke katalogu muzejní knihovny 
Počet návštěvníků - 775 
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2) ODBORNÁ ČINNOST 
 
a) Odborná práce se sbírkami, zpracování sbírek: 
 
– nové přírůstky - akvizice: posouzení muzeality a přínosu pro zhodnocení sbírky u 218 

kusů předmětů,  
– zpracování odpovídajících odborných popisů těchto 218 kusů předmětů, které byly 

zapsány so evidence 1. stupně pod 151 přírůstkovými čísly 
 – evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická – zpracování odborných  

popisů celkem 222 sbírkových předmětů 
– další odborná práce se sbírkami  

– zpřesňování popisů, odborných určení a doplňování dalších údajů o sbírkových 
předmětech v evidenčních  záznamech (přírůstkové knihy, katalogizační karty, 
záznamy v SES Museion), zejména v průběhu inventarizace, (viz zápis z inventarizace a 
nápravná opatření);  

– oceňování půjčovaných sb. předmětů;  
– odborné určování pro výstavy a publikace (výstavy “Podmalby na skle”, “Mezi orlem a 

orlicí. Bruntálsko 1914-1938", publikace “Mezi orlem a orlicí. Bruntlásko 1914-1938", 
nástěnný kalendář “2019 Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále”) 

 
b) Výzkumné a odborné úkoly, v rámci kterých je pracováno se sbírkami muzea 
  

– výročí roku 2018 
Příprava a realizace výstavy “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938" (25.5-

28.10.2018), realizace komentovaných prohlídek - 9 komentovaných prohlídek pro 
279 osob, z toho 5 pro děti (158 osob) a 1 pro handicapované (10 osob) 

Příprava a vydání katalogu výstavy “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938" 
(realizováno s podporou dotace MK ČR z programu Podpora projektů k připomínkám 
významných výročí naší státnosti v roce 2018)  

Příprava a realizace přednášek k výročím roku 2018 - 10 přednášek pro 215 posluchačů, 
z toho 2 pro seniory (37 posluchačů) 

 
– sbírka podmaleb na skle 
Příprava a realizace výstavy “Malované na skle. Podmalby na skle ze sbírek Muzea 

v Bruntále” (26. 4. - 5. 8. 2018) 
Příprava a vydání nástěnného kalendáře “2019 Podmalby na skle ze sbírek Muzea 

v Bruntále” 
Sbírkový katalog podmaleb na skle (Kafka, L. – Málková, K.: Podmalby na skle ze sbírek 

Muzea v Bruntále. Bruntál 2017) přihlášen do XVI. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria Musaealis 2017 v soutěžní kategorii II. Muzejní publikace roku  

 
– Po stopách Poláků. Excerpce hmotných pramenů polské provenience ve sbírkách 

muzea. (pojekt řešený Ostravskou univerzitou) 
 
c) Další výzkumné a odborné úkoly 
 

– pasporty pěti objektů v k.ú. Nové Heřminovy (pro Povodí Odry)  
– lexikon osob a osobností Bruntálska – pokračující průběžný úkol 
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d) Příprava, úpravy, reinstalace stálých expozic 
  
– stálé expozice muzea - provozování celkem 19 expozic 

– realizace nové interiérové expozice v patře purkrabství na hradu Sovinci “Pokoj správce 
hradu” , nahrazující zrušenou expozici Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále. Zprovozněná 
od 1. 4. 2018  

– vánoční instalace zámecké expozice  

– návštěvnické okruhy na hradě Sovinci       

– provozování 3 návštěvnických okruhů na hradě Sovinci 

– vybudování nového okruhu (okruh baby friendly) 

 
e) Příprava a realizace výstav 
 

– přípravy výstav - v roce 2018 připraveno a realizováno celkem 16 výstav 

– obsahově-scénaristická, organizační a instalační příprava výstav včetně odborných 
textů, exponátů a výstavních prostředků 

 
f) Příprava a realizace edukačních programů, přednášek, kulturních akcí, 

zpracování informací pro badatele  a dalších 
 
– příprava a realizace  17 edukačních programů k výstavám pro 351 osob, 

z toho 14 pro děti (313 osob), 2 pro etnické menšiny (33 osob), 1 pro handicapované 
(5 osob) 

– příprava a realizace 21 komentovaných prohlídek v expozicích a na výstavách pro 

513 osob, z toho 14 pro děti (379 osob), 1 pro seniory (13 osob), 1 pro handicapované 

(10 osob) 
– příprava a realizace 11 programů Muzea pro seniory (172 účastníci) 
 
– příprava a realizace  3 příměstských táborů (49 účastníků) 
 
– příprava a realizace 35 přednášek pro 860 posluchačů, z toho 11 přednášek 

v rámci Muzea pro seniory (172 posluchačů), 2 přednášky pro děti na příměstských 
táborech (33 posluchačů) a 22 přednášek pro ostatní veřejnost (655 posluchačů) 

– zodpovězení  95 badatelských dotazů 
 
– příprava kulturních akcí – obsahová, programová, organizační  
 
 

g) Příprava publikací 
 

– I. Hornišer: Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938.  
 
– V. Čapka– K. Málková – J. Koščáková: Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále. 

Nástěnný kalendář 2019 
 
– J. Koščáková – V. Čapka: Hrad Sovinec. Leporelo. 
 
– V. Čapka: Kosárna Karlovice. Leporelo. 
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h) Ostatní 
 
– zpracovávání připomínek k libretu plánované expozice v Karnole Krnov 
 
– příprava a organizace  seminářů, workshopů : 
 

– Památky na území Moravskoslezského kraje. Historie, záchrana a obnova. Seminář 
pořádaný z.s. Omnia ve spolupráci s Muzeem v Bruntále, hrad Sovinec, 24. 5. – 25. 5. 
2018, 28 účastníků, 6 přednášejích, 9 přednášek, aktivní účast 2 zaměstnanců muzea 

 
–17. mezinárodní workshop orální historie na hradě Sovinci, organizovaný Ústavem pro 

soudobé dějiny Akademie věd ČR ve spolupráci s Muzeem v Bruntále, hrad Sovinec, 
7. 6. – 9. 6. 2018, 27 referujících (2 zahraniční), 33 účastníků, aktivní účast 
1 zaměstnance muzea 

 
– péče o zámecký park v Bruntále a zahradu v Karlovicích  
 

 
Oborové ukazatele – sbírky, publikační činnost, grantové projekty 
 

 
 

 

 

 

OBOROVÉ UKAZATELE  

  A) SBÍRKY  (POČTY)  

sbírkových předmětů v CES (centrální 
evidence sbírek) 

24 574 

přírůstky sbírek celkem 151 ev. č. / 218 ks 

-přírůstky sbírek (nákup) 54 ev. č. /94 ks 

-přírůstky sbírek (v Kč) 90 099 Kč 

-přírůstky sbírek (bezúplatný převod-dar, 
dědictví,…) 

0 

-přírůstky sbírek (vlastní činnost) 97 ev. č. / 124 ks 

konzervované a restaurované 
předměty (ks) 

201 

počet výpůjček jinému subjektu 505 předmětů 

počet výpůjček od jiného subjektu 334 předměty 

  B) PUBLIKAČNÍ ČINNOST   

odborné texty (články) 0 

propagační články psané zaměstnancem 
PO 

1 

články v tisku týkající se PO  29 

počet vydaných publikací, letáků,…  36  

 C)GRANTOVÉ PROJEKTY  
(nad 20.tis. Kč) 

počet podaných přihlášek 6 

z toho počet úspěšných  5 
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3. EXPOZICE, VÝSTAVY, AKCE, NÁVŠTĚVNOST 

 

Plnění poslání organizace: - expozice, výstavy, akce, návštěvnost u placeného vstupu 

dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí v daném 
objektu návštěvníky nepočítat 2 x  

 
 

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

 z toho převzaté výstavy  1 

z toho počet nově otevřených výstav 16 

4.2 počet expozic celkem 19 (+ 3*) 

z toho počet nově otevřených expozic  1  

4.3 doplňující kulturní akce – placené, neplacené 91(64+27)  

* muzeum dále provozuje dva návštěvnické okruhy na hradě Sovinci, které zahrnují všechny hradní expozice 

 

NÁVŠTĚVNOST  EXPOZIC,  VÝSTAV  A  AKCÍ 

 
počet expozic, výstav a 

akcí počet návštěvníků* 

výstavy a expozice = body 4.1 + 4.2 36  

ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3) 49   

ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3) 29 (7+22 přednášek) + 622 účast.před) 

knihovna xxx 775 

* u placeného vstupu dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí 

v daném objektu návštěvníky nepočítat 2 x  

 

 

ROZDĚLENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DLE POBOČEK 

 PO  
 a  

 pobočky 

Celkem 91 685 

- z toho Zámek Bruntál 29 111 

- z toho Hrad Sovinec 59 923 

- z toho Kosárna Karlovice 2 651 

Svatby 

 Celkem 2 269 

- z toho Zamek Bruntál 1869 

- z toho hrad Sovinec 400 

Celková návštevnost 93 954 

 
Poznámka:  K poklesu návštěvnosti oproti předešlému roku došlo v souvislosti s novou 
metodikou započítávání návštěvníků, kdy osoba přicházející do jednotlivých poboček muzea 
je počítána pouze jednou v rámci jedné návštěvy, i když navštíví akci, expozice a výstavu 
najednou, nikoli násobně, jak tomu bývalo v předešlých letech. 
 

 



 12 

Expozice, výstavy, akce dle poboček 

 

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  

Obsah: pokoj správce hradu, expozice v patře purkrabství 

 

Zámek Bruntál – výstavy 
 

Název výstavy:  MEZI DVĚMA SVĚTY  
termín: 23. 1. – 11. 3. 2018 
Obsah: Společná výstava papírových modelů hradů a zámků a fotografií objektů ve správě 
Muzea v Bruntále. 
 
Název výstavy:  MASOPUST. FOTOGRAFIE DALIBORA BEDNÁŘE 
termín: 15.2. – 8.4. 2018      
Obsah: Výstava fotografií významného ostravského fotografa na téma lidového zvyku. 
 
Název výstavy:  BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2018 
termín: 24.3. – 15.4. 2018 
Obsah: Výstava výrobků s velikonoční tématikou. 
 
Název výstavy:  DARKNET HYPERREALISMU 
termín: 3.4. – 6.5. 2018 
Obsah: Výstava obrazů akademické malířky a restaurátory B. Valchářové, významné   
představitelky hyperrealizmu. 

 
Název výstavy: MALOVANÉ NA SKLE. PODMALBY NA SKLE ZE SBÍREK MUZEA 

V BRUNTÁLE 
termín: 26.4. 5.8.2018 
Obsah: Výstava prezentuje sbírku lidových i řemeslných podmaleb na skle Muzea 
v Bruntále. 
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Název výstavy:  MEZI ORLEM A ORLICÍ. BRUNTÁLSKO 1914–1938 
termín: 25.5. – 28.10. 2018 
Obsah: Výstava ke 100 výročí založení republiky. Přibližuje Bruntálsko v meziválečném 
období. 

 
Název výstavy:  PRVNÍ MEZINÁRODNÍ BRUNTÁLSKÝ PLENÉR  
termín: 18.6. – 15.7. 
Obsah:  Výstava děl umělců z Polska, Slovenska a Litvy s bruntálskými motivy  

 
Název výstavy:  DOTKNI SE PŘÍRODY – VČELY 
termín: 13.9. – 25.11. 2018     
Obsah: Jedná se o haptickou výstavu. Výstava seznamuje návštěvníky nejen s tradičním 
včelařstvím ale především se včelou medonosnou. Přibližuje fungování včelího společenstva 
a jeho neocenitelnou úlohu v přírodě. 
 
Název výstavy: PAMÁTNÉ STROMY OKRESU BRUNTÁL 
termín: 8.11. 2018 – 6.1. 2019     
Obsah: Fotografie památných stromů na území Bruntálu a okolí. 
 
Název výstavy:  NOVOROČENKY NEBOLI PÉEFKA 
termín: 6.12. 2018 – 27.1. 2019 
Obsah: Výstava novoročních přání 
 
Název výstavy: VÁNOČNÍ OZDOBA 2018 
termín: 15.12. 2018 – 6.1. 20198. 12. – 28. 1. 2018     
Obsah: Výstava výrobků s vánoční tématikou. 
 
Název výstavy: EVANGELISTÉ V KAPLI 
termín: 15.12. 2018 – trvá     
Obsah: Výstava zrestaurovaných soch čtyř evangelistů, vzácných dokladů výtvarného 
umění na Bruntálsku z 18. století 

 
 
Zámek Bruntál – akce 

 

Název akce: VELIKONOCE NA ZÁMKU 

termín: 24. 3.      

Obsah: folklorní představení velikonočních zvyků, vyrábění kraslic, prodejní jarmark, soutěž 
„Bruntálská kraslice 2018“ 

Placená akce 

 

Název akce: MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK 

termín: 18. 4.        

Obsah: Komentovaná prohlídka objektu NKP zámku Bruntál a přilehlého areálu 
Neplacená akce 
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 Název akce: DERNIERA VÝSTAVY DARKNET HYPERREALISMU 
 termín: 6. 5.         

 Obsah: slavnostní ukončení výstavy B. Valchářové 
 Neplacená akce 

 

Název akce: MUZEJNÍ NOC 

termín: 25. 5.        

Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí, zahájení výstavy „Mezi orlem a orlicí“ doprovodný 
program (akce pro děti, komentované prohlídky výstvavy, besedy k výročí vzniku 
Československa, ukázka výstroje a výzbroje čs. jednotek z konce roku 1918, …) 
Neplacená akce 

 

Název akce: ŽENA NEJEN JEDNA BÁSEŇ  

termín: 25. 5.        

Obsah: poetické povídání o lásce provázené písněmi z muzikálů 
Neplacená akce 

 

Název akce: ZÁMECKÁ NOC 2018 
termín: 25 8.         

Obsah: netradiční večerní prohlídky zámku Bruntál 
Placená akce 

 

Název akce: VÝLETY DO MINULOSTI 2018 

termín: 12. 9.       

Obsah: komentovaná prohlídka zámeckého parku u příležitosti Dnů evropského kulturního 
dědictví 
Neplacená akce 

 

Název akce: OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA – KŘEST KNIHY 

termín: 25. 10.        

Obsah: Derniéra výstavy Mezi orlem a orlicí, kulturní program, křest knihy Mezi orlem a 
orlicí. Bruntálsko 1914–1938. 
 

Název akce: VÁNOCE NA ZÁMKU 

termín: 15. 12.        

Obsah: vánoční prodejní jarmark s tradiční výstavou „Vánoční ozdoba2018“ (výstava 
soutěžních exponátů) a vánočním programem 
Placená akce 
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Muzeum pro seniory 
– Turistické stezky Hrubého Jeseníku, 8. 1. 2018  

– Čokoláda – nápoj bohů, 12. 2. 2018   

– Čokoláda – nápoj bohů, 28. 2. 2018  

– Lidová architektura, 12. 3. 2018   

– „Osmičková výročí“, 9. 4. 2018   

– Malované na skle, 11. 6. 2018   

– Archeologická procházka Bruntálem, 11. 6. 2018   

– Památky známé i neznámé, 8. 10. 2018 

– Betlémy, 12. 11. 2018   

– Letem světem s ořechy, 10. 12. 2018  

– Letem světem s ořechy,13. 12. 2018   

Placené akce 

 
Příměstské tábory 
– Příměstský tábor „Muzeum v ohrožení“ , 9. 7.–13. 7. 2018  
– Příměstský tábor „Muzeum v ohrožení“, 27. 8. 31. 8. 2018  
– Podzimní příměstský tábor, 29. 10.– 30. 10. 2018  
Placené akce 

 

Návštěvnost expozic, výstav a akcí zámku v Bruntále celková: 29 111; včetně 
návštěvníků knihovny a svateb 31 755 

Svatební obřady konané na bruntálském zámku: 39 obřadů, 1 869 osob 
 

 
Muzeum Karlovice – expozice  

 

Název expozice: ČLOVĚK A LES. Expozice lesnictví.  

Obsah: Expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexně představující lesnickou 
činnost od pěstování lesa až po jeho hospodářské využití.  
 

Název expozice: DOMÁCNOST Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ  

Obsah: ve 2 místnostech v přízemí stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem 

 
Název expozice: OBYDLÍ LESNÍKA  

Obsah: v 1. patře zařízená kuchyně a pracovna lesníka 

 

Název expozice: ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, NÁŘADÍ A NÁČINÍ  

Obsah: ve stodole vedle kosárny zemědělské stroje a nářadí 

 
Název expozice: CHLÉV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
Obsah: v samostatném zrekonstruovaném objektu chléva instalace původního využití 
 
Název expozice: BYLINKOVÁ PŮDA 
Obsah: na patře stodoly instalace léčivých bylin 
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Muzeum Karlovice – akce 

 
Název akce: VELIKONOČNÍ KOSÁRNA  

termín: 1. 4. – 2. 4.        

Obsah: připomínka velikonočních tradic a lidových zvyků   
V rámci prohlídek. 

 
Název akce: TECHNOTRASA – FAJNE LÉTO 2018  

termín: 28. 7.   

Obsah: v rámci Technotrasy v areálu kosárny v Karlovicích ukázky řemeslných činností 
spojenými se životem na vesnici, zábavné a sportovní aktivity, vystoupení dětských 
tanečních skupin, ochutnávky krajských specialit.  
Neplacená akce. Nadregionální 
 
Název akce: VÁNOČNÍ KOSÁRNA  

termín: 26. 12. – 30. 12.        

Obsah: vánoční připomínka tradic a lidových zvyků, vánoční výzdoba   
V rámci prohlídek. 

 
Návštěvnost kosárny v Karlovicích celková: 2 651  

 

Hrad Sovinec – návštěvnické okruhy 

 

Název okruhu: KRÁTKÝ OKRUH  

Obsah: součástí okruhu je výklad průvodce o historii hradu a prohlídky hradních interiérů 
s památkovými a muzejními expozicemi (viz níže) a realizovanými sezónními výstavami 

 

Název okruhu: KRÁTKÝ OKRUH PRO PRÁČATA (BABY FRIENDLY) 

Obsah: součástí okruhu je výklad průvodce o historii hradu a prohlídky hradních interiérů 
s památkovými a muzejními expozicemi přizpůsobený pro děti do 9 let 

 

Název okruhu: DLOUHÝ OKRUH  

Obsah: okruh vede unikátním barokním opevněním hradu, jehož součástí je umělý příkop 
i 82 metrů  dlouhá podzemní chodba, bastiony i parkány a renesanční dlouhá bašta zvaná 
Kočičí hlava. Součástí okruhu je Krátký okruh (viz výše) 
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Hrad Sovinec – expozice  

 

Název expozice: ZLOMKY MINULOSTI (archeologické nálezy na hradě) 

Obsah: expozice v přízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hradě 
a unikátní erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích 

 

Název expozice: STŘÍPKY Z HISTORIE HRADU 

Obsah: v hradních konírnách – historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií, 
plánů, map 

 

Název expozice: HISTORIE LESNICKÉHO ŠKOLSTVÍ NA HRADĚ SOVINCI 

Obsah: expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě, v konírnách 

 

Název expozice: POKOJ SPRÁVCE HRADU  
Obsah: Obsah: pokoj správce hradu, expozice v patře purkrabství 

 

Název expozice: RYTÍŘSKÝ SÁL  
Obsah: expozice v patře tzv. Remteru 

 

Název expozice: KANCELÁŘ  

Obsah: v budově 6. brány zařízena kancelář dobovým mobiliářem z konce 19. století 

 

Název expozice: HRADNÍ POKOJ 

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

 

Název expozice: PRÁVO ÚTRPNÉ NA HRADĚ  

Obsah: mučírna ve sklepě purkrabství s replikami mučících nástrojů  

 

Název expozice: VINNÝ SKLEP  
Obsah: nová expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou 

 

Název expozice: JÍDELNÍ SKLEP (spižírna) 
Obsah: nová expozice ve sklepě Jižního paláce 
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Hrad Sovinec – výstavy 

 

Název výstavy: KRAJINA LADISLAVA KUCHARSKÉHO 
termín: 30.3. – 15.5.     
Obsah: Výstava fotografií 
 
Název výstavy: KURT GEBAUER A MARTINA NIUBO KLOUZOVÁ 
termín: 2.6. – 30.9.      
Obsah: Výstava soch a objektů od významných autorů 
 
Název výstavy: PRÍBEH JEDNEJ FOTOGRAFIE 
termín: 15.6. – 22.8.   
Obsah: výstava fotografií známá pod názvem „Príbeh jednej fotografie – Muž 
s odhalenou hruďou“ od slovenského fotografa L. Bielika. Tato výstava je uskutečněna 
k výročí r. 1968. 
 
Název výstavy: ZEMĚ DIVŮ AUSTRÁLIE – PAVEL VRZALA 
termín: 17.8. – 30.9.     
Obsah: Výstava fotografií 

 

 

Hrad Sovinec – akce 

 

Název akce: NOVOROČNÍ PROCHÁZKA HRADEM 

termín: 6. 1.   

Obsah: novoroční prohlídka hradu 

Placená akce  

 

Název akce: VELIKONOCE NA SOVINCI 

termín: 31. 3. – 2. 4.    

Obsah: velikonoční zahájení sezóny  

Placená akce  

 

Název akce: KMOTRA SMRT 

termín: 21. 4. – 22. 4.     

Obsah: vojenská historie 

Placená akce   

 

Název akce: ÚTĚK Z ŘÁDU  

   termín: 5.5. – 6.5. a 8.5.     
Obsah: lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky 

Placená akce   
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Název akce: POCTA VETERÁNŮM 

termín: 12.5 – 13.5.     

Obsah: vojenská historie, komentované prohlídky hradu 

Placená akce  

 

Název akce: SLAVNOSTI PÁNŮ ZE SOVINCE 

termín: 19. 5. – 20. 5     

Obsah: gotika a raná renesance na hradě, historicko-řemeslný jarmark 

Placená akce  

 

Název akce: KOLOTOČ PRIMA POHÁDEK 
   termín: 26. 5. – 27. 5.      

Obsah: pohádkové dni na hradě 

Placená akce   

 

Název akce: POSLEDNÍ ÚTĚK JERONÝMA PRAŽSKÉHO 

termín: 15.6.  

Obsah: premiéra filmu natáčeného na Sovinci, beseda s režisérem a producentem filmu, 
výstava fotografií z natáčení 

Placená akce  

 

Název akce: MYSLIVECKÉ LETNÍ SLAVNOSTI 

   termín: 16. 6. – 17. 6.     
Obsah: myslivost, trofeje, kynologie, sokolnictví 

Placená akce  

 

 Název akce: ŠKRHOLA A LOTŘI ZE MLÝNA 
termín: 23. 6. – 24 .6.      
Obsah: lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky 

Placená akce   

 

Název akce: SRNČÍ STEZKOU 

termín: 30. 6. – 1. 7.      

Obsah: sokolnické dovednosti a umění v průběhu historie 

Placená akce   
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Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK 

termín: 5. 7. – 6. 7.     

Obsah: šperky a šperkařské techniky, historická hudba a šerm 

Placená akce  

 

Název akce: BUBOFEST 

termín: 7. 7. – 8. 7.    

Obsah: malý multižánrově divadelně hudební festival 

Placená akce  

 

Název akce: NA PŘÍKAZ CÍSAŘE 

termín: 14. 7. – 15. 7.     

Obsah: gotický rytířský turnaj, lidové řemeslo 

Placená akce   

 

Název akce: NOC NA HRADĚ  

termín: 20. 7.    

Obsah: netradiční noční prohlídky hradu 

Placená akce  

 

Název akce: HRADNÍ BESTIE 

termín: 21 7. – 22 7.     

Obsah: kostýmy a hry, lidové řemeslo 

Placená akce  

 
Název akce: ZA ČEST KRÁLE 
 termín: 28. 7. – 29. 7.     
Obsah: Sovinec v temné době války třicetileté, souboje, lidové řemeslo 

Placená akce   

 

 Název akce: PŘÍZRAK Z TEMNÉ VĚŽE 
    termín: 4. 8. – 5. 8.     

Obsah: gotická bitva 

Placená akce  

 
Název akce:  POSLEDNÍ VZDOR 

   termín: 11. 8. – 12. 8.     
Obsah: věnováno období 30leté války a dobývání hradu Švédy 
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Placená akce  

 
Název akce: HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY 
termín: 18. 8. – 19. 8.     
Obsah: lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky 

Placená akce   

 
Název akce: HRADNÍ NOC  

termín: 25. 8.    

Obsah: Netradiční noční prohlídky hradu  

Placená akce  

 
Název akce: TAJEMNÝ HRAD SOVINEC 

   termín: 25. 8. – 26. 8.      
Obsah: nejen o záhadách a tajemnu na hradě Sovinci, netradiční prohlídky hradu 

Placená akce  

 
Název akce: KAŠPÁREK NA SKALNÍM HRADĚ 

   termín: 1. 9. – 2. 9.      
Obsah: pohádkové dni na hradě – loučení s prázdninami 

Placená akce   

 
Název akce: SOVINECKÉ ŠELMOVÁNÍ 

   termín: 15. 9. – 16. 9.     
Obsah: program zaměřený na tématiku návratu velkých šelem do volné přírody  

Placená akce  

 
Název akce: BALADY ZBOJNICKÉ 

termín: 22. 9. – 23. 9.    

Obsah: žongléři a šermíři  

Placená akce  

 

Název akce: PAST NA MEDVĚDA 

termín: 28. 9. – 30. 9.      

Obsah: lesnické slavnosti, sokolníci 

Placená akce  
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Název akce: HRADNÍ HODOVÁNÍ 

   termín: 6. 10. – 7. 10.     
Obsah: pro milovníky dobrého jídla a pití, historický šerm, netradiční prohlídky  

Placená akce  

 

 Název akce: ZÁHADA PROKLETÉ TRUHLY – LAPKOVÉ A KATI 
termín: 13. 10. – 14. 10.     

Obsah: lapkové a kati, festival práva útrpného 

Placená akce  

 
 Název akce: HOFMISTROVA ZÁVĚŤ 

termín: 27. 10. – 28. 10.    

Obsah: slavnostní ukončení sezóny, lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky 

Placená akce  

  

Název akce: VÁNOČNÍ SOVINEC 

termín: 26. 12. – 30. 12.     

Obsah: vánoční prohlídky hradu 

Placená akce  

 

Návštěvnost expozic, okruhů, výstav a akcí na hradě Sovinci celková: 59 923 

Svatební obřady konané na hradě Sovinci: 7 obřadů, 400 osob 

 

4. PRÁCE S CÍLOVÝMI SKUPINAMI 
 
a) práce s dětmi 
 
– vybudování nového návštěvnického okruhu pro děti do 9 let (baby friendly) na 

hradě Sovinci (Krátký okruh pro práčata) 

 
– příprava realizace 3 příměstských táborů pro 49 dětí: 

– Příměstský tábor „Muzeum v ohrožení“ , 9. 7.–13. 7. 2018, 16 dětí 
– Příměstský tábor „Muzeum v ohrožení“, 27. 8. 31. 8. 2018, 17 dětí 
– Podzimní příměstský tábor, 29. 10.– 30. 10. 2018, 16 dětí   

 
– příprava a realizace  2 přednášek pro 33 dětí na příměstských táborech 
 
– realizace 14 komentovaných prohlídek v expozicích a na výstavách pro 379 dětí 

(z toho 5 pro 158 dětí na výstavě k výročím roku 2018 – “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 
1914-1938") 

 
– příprava a realizace  14 edukačních programů na výstavách pro 313 dětí 
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b) práce se seniory 
– příprava a realizace  11 programů s přednáškami v rámci „Muzea pro seniory“ pro 

172 osoby: 

– Turistické stezky Hrubého Jeseníku, 8. 1. 2018, 11 osob  

– Čokoláda – nápoj bohů, 12. 2. 2018, 36 osob   

– Čokoláda – nápoj bohů, 28. 2. 2018, 19 osob  

– Lidová architektura, 12. 3. 2018, 6 osob   

– „Osmičková výročí“, 9. 4. 2018, 19 osob   

– Malované na skle, 11. 6. 2018, 9 osob   

– Archeologická procházka Bruntálem, 11. 6. 2018, 10 osob   

– Památky známé i neznámé, 8. 10. 2018, 11 osob 

– Betlémy, 12. 11. 2018, 20 osob   

– Letem světem s ořechy, 10. 12. 2018, 20 osob  

– Letem světem s ořechy,13. 12. 2018, 11 osob   

 

– příprava a realizace  přednášky „Vznik Československa v roce 1918“ pro 18 seniorů 

v bruntálském domově pro seniory Domov Pohoda (29. 10. 2018) 
 
c) práce s lidmi s handicapem 
 

– příprava a realizace  1 komentované prohlídky výstavy k výročím roku 2018 – “Mezi 
orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938") pro 10 osob 

 
– příprava a realizace  1 edukačního programu na haptické výstavě „Dotkni se dotkni se 

přírody – včely“ pro 5 osob 
 
d) práce pro etnické menšiny (Rómové) 

 
– příprava a realizace  2 edukačních programů na haptické výstavě „Dotkni se dotkni se 

přírody – včely“ pro 33 osob 
 
 

5. PROPAGAČNÍ, PUBLIKAČNÍ APOD. ČINNOSTI  
 
– ediční činnost  
 

– I. Hornišer: Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938 
– V. Čapka – K. Málková – J. Koščáková: Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále. 

Nástěnný kalendář 2019 
– J. Koščáková – V. Čapka: Hrad Sovinec. Leporelo 
– V. Čapka: Kosárna Karlovice. Leporelo 
– Hrad Sovinec. Informační leták 
– Kosárna Karlovice. Informační leták 
– Zámek Bruntál. Informační leták 
– PF 2019 
–  pozvánky na výstavy a akce 
–  plakáty výstav a akcí 
 

– propagace: – v tisku cca 54 textů o muzeu a pořádaných akcích 

– propagace na vlastních i cizích www. stánkách a na facebooku 
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– propagační letáky muzea  

 
– tiskové zprávy 14 
 

– televizní a rozhlasové relace – celkem 61 (12  pro TV, 49 pro rozhlas)  
 

– výročí roku 2018 
 

– příprava a realizace výstavy “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938" (25. 5. -
28. 10. 2018) 

– příprava a vydání katalogu výstavy “Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914-1938" 
(realizováno s podporou dotace MK ČR z programu Podpora projektů k připomínkám 
významných výročí naší státnosti v roce 2018)  

– realizace 9 komentovaných prohlídek pro 279 osob, z toho 5 pro děti (158 osob) a 
1 pro handicapované (10 osob) 

– příprava a realizace 10 přednášek k výročím roku 2018 pro 215 posluchačů, z toho 
2 pro seniory (37 posluchačů) 

 

– XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2017 – do soutěžní 
kategorii II. Muzejní publikace roku přihlášen sbírkový katalog podmaleb na skle 
Kafka, L. – Málková, K.: Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál 2017  

 

5.1. Vzdělávání zaměstnanců 

   
zaměstnanec 
(počet dnů 

školení) 
datum  školení, seminář, workshop 

Balarinová (1) 8.3. Workshop sanační konzerv. Restaurování 
Bílková (3) 23.2. Seminář GDPR 
  29. 11. Metodika účetnictví a novinky 2019 
  12. 12. Školení - Transfery pro příspěvk. Org.  
Havelková (1) 20.9. COLOSSEUM 
Kahoun (8) 8.3. Workshop sanační konzerv. Restaurování 
  29.-30.5. Odborná konference Umění emailu, technika smaltu 
  12.-13.6 Konference Textil v Muzeu 
  11.-13.9. Konference konzervátorů a restaurátorů 
Kovačíková (5) 26.1. Roční zúčtování daně z příjmů 
  23.2. Seminář GDPR 
  21.3. Dlouhodobý majetek , peněžní fond investic, transfery pro ÚSC 
  24.5. Ginis Expres -PAM - mzdový program 
  20.9. COLOSSEUM 
Lesáková (5) 16.2. Kurz muzejního pedagoga 
  5.3. Školení GDPR 

  19.3. 

Setkání prac. skupiny pro spolupráci mezi muzeem a školou 
komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku asociace 
muzeí a galerií ČR, z.s. 

  21. -22.5. Koncerence AMG  
  24.9. Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogika AMG 
Málková (1) 11.10. Seminář - komise region.historie Moravy a Slezska při AMG 
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Niesner (1) 11.10. Seminář - komise region.historie Moravy a Slezska při AMG 
Nováková (3) 21.3. Seminář GDPR 
  23.4. Setkání muzejních knihovníků 
  4.-6.9. Celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií 
Svobodová 
I.(7) 11.-15.6. Seminář muzejních botaniků ČR a SR 
  16.-17.10. Podzimní setkání muzejních botaniků 
 
 
Dále bylo realizováno školení:  
  - nakládání s nebezpečními chemickými látkami, chem. směsmi a odpady (10 osob) 
  - školení práce s motorovou pilou (3 osoby).  
  - školení  řidičů referentských vozidel 
  - školení zaměstnanců BOZP a PO  

 
 
C) ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  PŘÍSPĚVKOVÉ  ORGANIZACE 
 
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření (k Tabulce č. 1, přílohy č. 2) 

 
Závazné ukazatele na rok 2018, které byly zřizovatelem stanoveny, byly splněny. Organizace 
hospodařila s celkovým objemem 32,41 mil. Kč, co se týká nákladové položky. Výnosová 
položka byla tvořena jednak  neinvestičním příspěvkem od zřizovatele a také vlastními 
výnosy neboli vlastními zdroji. Celkový neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl rozlišen na 
přípěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který obsahoval  příspěvek na provoz a  
neinvestiční účelové příspěvky na jednotlivé tituly akcí  v celkové výši   22,517 tis. Kč 
včetně účelového příspěvku  na odpisy. Druhou část z celkového neinvestičního příspěvku 
tvořily účelové příspěvky, které jsme na základě našich žádostí získali z  Ministerstva 
kultury, a to v celkové výši 1,325 tis. Kč. Všechny účelové příspěvky byly využity v plné 
výši, organizace nic nevracela, naopak  se na  financování jednotlivých akcí podílela vlastními 
finančními zdroji.  
Celkové náklady v hlavní činnosti převyšovaly nad výnosy, za hlavní činnost je vykazována 
ztráta ve výši -154,37 tis. Kč. V doplňkové činnosti naopak výnosy převyšovaly nad 
náklady, je tedy za doplňkovou činnost vykazován zisk ve výši 238,45 tis. Kč. Za 
organizaci jako celek je vykazován hospodářský výsledek kladný ve výši 84,08 tis. 
Kč. 

 
Celkové náklady v hlavní činnosti jsou ve výši 31,892 tis. Kč a jsou  oproti roku 
předcházejícímu o 2.901 tis Kč  nižší, což vyjadřuje také klesající index -8,32%. Zde můžeme 
konstatovat, že i celkové náklady byly ovlivněny tím, že jsme měli v roce předcházejícím 
možnost využití většího objemu účelových příspěvků než v roce hodnoceném (o cca 5.035 
tis.Kč). Byly realizovány  stavební a restaurátorské akce  pokračující z minulého roku, které 
byly dokončeny a na které jsme vynaložili i vlastní finančním podíl.  V  doplňkové činnosti 
jsou celkové náklady ve výši 514,69 tis. Kč a ty jsou ve srovnání   s rokem   předcházejícím   
o 21,43  tis. Kč  nižší , což je zhruba na stejné úrovni.   
V  oblasti doplňkové činnosti jsme se snažili postavit proti výnosům možné skutečné náklady 
dle  kalkulací všech tří okruhů doplňkové činnosti a každý ze tří okruhů byl ziskový. 
Spotřeba materiálu celkem byla vyšší oproti minulému roku  o 132 tis. Kč, (index srovnání 
10,93%). Na celkové navýšení spotřeby materiálu  měly vliv některé zvýšené položky 
analytické evidence nákladů např. tonery, materiál na opravu nemovitostí a materiál na 
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propagaci při snižování zásob skladu. Tato vyšší spotřeba materiálu částečně kompenzovala 
úsporu nákladů v jiných nákladových položkách. 
Spotřeba energií byla nižší oproti minulému roku o 427,57 tis. Kč , což vyjadřuje index  -
24,03 % . Tuto úsporu kompenzovala položka náklady z DHM, kde jsme si z úspor mohli 
dovolit zvýšit náklady na pořízení majetku. 
Ve srovnání položek  prodeje zboží za  hlavní činnost je pokles nákladů oproti roku 
předcházejícímu  o 192 tis. Kč, ale za vedlejší činnost jsou náklady za prodej zboží 
srovnatelné s rokem předcházejícím. Z dlouhodobě skladovaných zásob vlastních publikací 
bylo předáno větší množství do propagace, a tím muzeum docílilo snížení těchto zásob 
celoročně cca o 469 tis. Kč. 
Opravy a udržování v hlavní činnosti jsou ve výši 6.549,64 tis. Kč a jsou oproti roku 
předcházejícímu o cca 5.617,73 tis. Kč nižší (snížený index -45,51%). Na realizaci oprav a 
udržování má velký vliv to, zda v daném roce dostaneme finanční prostředky od zřizovatele, 
o které žádáme prostřednictvím FAMY nebo zda nám je poskytne Ministerstvo kultury na 
základě naší žádosti. V roce 2018 byly dokončovány tři velké stavební a restaurátorské akce, 
na které jsme získali finanční příspěvky v celkové výši 3.592,13 tis. Kč.  Na těchto akcích 
reprodukce a obnovy majetku  jsme se  také finančně podíleli vlastními zdroji  a také 
čerpáním financí z fondu investic. Realizace a financování  akcí oprav a údržby je popsáno 
v kapitole 6. Péče o spravovaný majetek. 
V doplňkové   činnosti   byly  výdaje na opravy v celkové výši 166,32 tis. Kč, což bylo 
o 33,68 tis. Kč méně než loni. Opravy byly převážně prováděny na objektech, ze kterých 
plynou výnosy z pronájmů.  
Ostatní služby jsou  v hodnoceném roce ve výši 1.823,39 tis. Kč a oproti roku 
předcházejícímu jsou nižší o 365,85 tis.  Kč. V hodnoceném roce se více investovalo do 
propagace kulturních akcí a muzeum také vynaložilo finanční prostředky na  nový vizuální 
styl a modernizaci webových stránek ve výši 218 tis. Kč. 

 
Mzdové náklady celkem v hodnoceném roce činily celkem 11.736,67 tis. Kč, z toho ostatní 
osobní náklady (OON) 641,13 tis. Kč. V hlavní činnosti  jsou v těchto nákladech zahrnuty 
prostředky na platy hrazené z provozních prostředků ve výši 10.315,38 tis. Kč, náhrady za 
dočasnou pracovní neschopnost ve výši 36,4 tis. Kč a použití fondu odměn ve výši 
180,70 tis. Kč na část odměn zaměstnancům. Oproti plánu nám  vznikla úspora 422,60, tis. 
Kč. Celkové mzdové náklady v hlavní činnosti jsou o 1.377,05 tis. Kč vyšší oproti minulému 
roku  (zvýšený index 13,20%).   Na  zvýšené mzdové  náklady    mělo  vliv navýšení 
platových tarifů podle nařízení vlády od 1. 1. 2018.  
V souvislosti s rozšířením návštěvního okruhu podzemní chodby na hradě Sovinci máme již 
třetí rok zvýšený úvazek o 2,04. Na tomto okruhu je sledována udržitelnost projektu.  
Platy v doplňkové činnosti jsou ve výši 44,29 tis. Kč, které jsou v největší míře 
vypláceny za  okruh prodeje zboží a suvenýrů a jsou na stejné úrovni jako v roce 
předcházejícím.  
Výše zákonného sociálního pojištění je odvozeno od objemu mzdových nákladů. 
Odpisy dlouhodobého majetku      jsou  v   hlavní činnosti ve výši 1.427,52tis. Kč a 
v doplňkové činnosti 12,75 tis. Kč. Výše odpisů se oproti roku předchozímu zvýšila o odpisy 
nově pořízeného DHM (nákup automobilu IVECO z vlastních prostředků a nákup mapové 
skříně z příspěvku MK). 
Rozpouštěním investičního transferu ve věcné a časové souvislosti  byla zúčtována částka ve 
výši 20,71 tis. Kč ve výnosech z transferů, tím se snižuje podíl na financování odpisů 
z účelových prostředků od zřizovatele. 
Náklady z DDHM jsou nákupy majetku v kategorii od 1.000 do 40.000 Kč. Organizace 
nakoupila DDHM v celkové částce 1.114,98 tis. Kč. V této položce byly využity úspory 
vlastních zdrojů z jiných položek. Bylo pořízeno elektronické zboží např. LED TV, tablety, 
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notebooky, externí disky, fotoaparát, telefony, data projektor, plátno, dále byla 
modernizována část kancelářského nábytku. 
  
Ostatní náklady z činnosti jsou náklady, které byly hrazeny pořadatelům za kulturní a 
společenské akce pořádané na hradě Sovinci a v hodnoceném roce byly tyto náklady ve výši 
1.823,80 tis. Kč, což je 500,47 tis. více než v předcházejícím roce.  
Daň z příjmů je zde účtována pouze srážková daň z úroků předepsaná peněžním ústavem. 
Daň z příjmů právnických osob byla nula. 

 
Celkové výnosy v hlavní činnosti jsou ve výši 31.737,69 tis. Kč a jsou oproti 
předcházejícímu roku o 2.939,26 tis. Kč nižší. V doplňkové činnosti jsou výnosy ve výši 
753,14 tis. Kč, a to je více o 7,62 tis. Kč než v roce minulém (celkový zvýšený index za obě 
činnosti je -8,28%). Výnosy v hlavní činnosti byly v hodnoceném roce velmi příznivé, jednak   
z   toho  důvodu, že se nám podařilo získat finanční příspěvky  
s účelovým použitím nad rámec provozních prostředků a prostředků na krytí odpisů ve výši 
celkem 4.611,88 tis. Kč, jak z  Ministerstva kultury, tak také od  zřizovatele. 
Výnosy z prodeje vlastních výrobků - v minulém roce byl výnos z vlastních publikací 
13.635,00 Kč, v roce  hodnoceném byl výnos 21.755,00 Kč. V hodnoceném roce   byl značný 
zájem veřejnosti o vydanou publikaci „Mezi orlem a orlicí“ a také  
o publikaci z minulého roku „ Sousedství na hranici“. 
Výnosy z prodeje služeb - hodnocený rok byl oproti roku předcházejícímu výrazně lepší  z 
pohledu vlastních výnosů byl nárůst o 781,89 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.zvýšený 
index 14,28%) jedná se o tržby za denní vstupné, vstupné za další kulturní akce a 
poskytované služby pro návštěvníky na jednotlivých objektech (službami jsou zde poplatky za 
fotografování, kameru nebo tlumočení pro cizince).  
V doplňkové činnosti jsme zaznamenali také vyšší  výnosy ze svatebních obřadů (oproti roku 
2017  o 31 tis. Kč).   
Výnosy z pronájmu - v hlavní činnosti  sledujeme jednorázový pronájem za stánková místa  
při akcích Velikonoc a Vánoc. V doplňkové činnosti sledujeme výnosy z pronájmů bytových a 
nebytových prostor a ostatní menší pronájmy. V hodnoceném roce jsme dosáhli vyšších 
výnosů o 21 tis. Kč než v roce  předcházejícím. V roce 2018 byly výnosy z pronájmu 
ovlivněny změnami nájemních smluv. V nájemním domě byl ve 4. čtvrtletí smluvně ukončen 
jeden pronájem nebytových prostor a jeden pronájem bytu. První byt byl pronajat od 
poloviny listopadu 2018, druhý byt se podařilo pronajmout  od května 2018 do konce roku 
2018. 
Výnosy z prodeje zboží - suvenýrů a upomínkových předmětů zaznamenaly pokles oproti 
roku předcházejícímu  v hlavní činnosti o -8 tis. Kč a z doplňkové o -43,81 tis. Kč. Na 
prodejnách jsme povýšili počet platebních terminálů o jeden na zámku  
a na kosárně také o jeden. Do budoucna  očekáváme, že příznivě ovlivní prodej, protože 
návštěvníci tento způsob plateb využívají stále častěji.   
Čerpání fondů bylo ve výši 1.266,85 tis. Kč.  Ve sledovaném roce byl čerpán investiční fond 
jako posílení oprav a udržování nemovitého majetku ve výši 1.076,15 tis. Kč, fond odměn byl 
čerpán ve výši 180,70 tis. Kč a 10 tis. Kč bylo čerpáno z rezervního fondu, na který byl přijat 
ve stejné výši finanční dar.  
Výnosy z transferů - celkové dotační příspěvky od vybraných místních institucí jsou v 
celkové výši 23.842,89 tis. Kč. V předcházejícím roce jsme obdrželi celkově 27.342,91 tis. Kč, 
což dělá rozdíl o 3.500 tis. Kč méně (snížený index -12,80%).  
Z toho provozní dotace od zřizovatele včetně příspěvku na odpisy byla meziročně navýšena o 
1.628 tis. Kč.  Účelové finanční příspěvky budou dále popsány v části neinvestiční účelové 
prostředky poskytnuté přes rozpočet zřizovatele a mimo rozpočet zřizovatele. 
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Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 84,09 tis. Kč, který 
bude navržen k rozdělení do fondů organizace. 
 
Výsledek hospodaření za rok 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
v  Kč 

T e x t náklady výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 31.892.041,88 31.737.691,86 -154.350,02 

Doplňková činnost 514.693,59 753.138,00 238.444,41 

CELKEM 32.406.735,47 32.490.829,86 84.094,39 

 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
Dosažený    výsledek    hospodaření    za  rok 2018 ve výši 84.094,39 Kč navrhujeme rozdělit 
následovně: část převést do fondu odměn 50.000 Kč a část do rezervního fondu  
34.094,39 Kč. 
 

                                                                                                                                      
2. Čerpání účelových dotací 
 
 
Finanční účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele 
 
Akce: Zámek Bruntál - Restaurování v interiérech zámecké expozice 
Výše příspěvku:                                        75.350,50 Kč                      
Využito v roce 2018:                                 75.350,50 Kč 
Podíl vlastních prostředků:                       165.690,50 Kč 
Účelový znak 0 
Finanční  příspěvek  byl  použit  na  dokončení restaurování  v   interiérech  zámecké   
expozice - zámecké kaple na dokončovací práce na akci, která pokračovala z roku 2017. 
Financování  této akce bylo Radou MSK usnesením č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018 převedeno  
jako   zvýšený závazný ukazatel "příspěvku na provoz" s    časovou    použitelností  od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Tato akce restaurování byla dokončena v únoru 2018. 
Restaurování    bylo   realizováno   dle     restaurátorského záměru v souladu s podmínkami   
pravomocného rozhodnutí, které vydal  odbor územního   plánovaní,   stavebního   řádu a   
kultury KÚ MSK   dne 10. 3. 2017 pod č.j. MSK 15923/2017. Kopie   faktury   byla     
odeslána  na investiční oddělení KÚ MSK ke schválení a následně potom muzeum obdrželo 
finanční prostředky ve výši   konečné faktury. Úhrada poslední  faktury  proběhla  v   termínu 
splatnosti. Výpis   potvrzující  úhradu  faktury  byl doložen. Restaurátorská zpráva byla 
doložena  po ukončení restaurování. 
 
Akce: Hrad Sovinec - Oprava vnějšího opevnění jižní hradby 
Výše příspěvku:                                   1.636.428,00 Kč                                   
Využito v roce 2018:                            1.636.428,00 Kč 
Účelový znak 0 
Finanční příspěvek v roce 2018 byl použit na dokončovací práce spojené s opravou vnějšího 
opevnění jižní  hradby. Financování této akce bylo schváleno  Radou  MSK  usnesením 
č. 30/2602  ze  dne  23.1. 2018  jako   zvýšený  závazný  ukazatel "příspěvku na provoz" 
s časovou  použitelností od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018.   
Oprava byla  realizována v souladu s investičním záměrem a jeho dodatky  
a v souladu s projektovou dokumentací. Kopie faktur byly průběžně odesílány na investiční 
oddělení KÚ MSK ke schválení a následně potom muzeum obdrželo finanční prostředky ve 
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výši jednotlivých faktur. Úhrady faktur probíhaly v termínech splatnosti. Výpisy potvrzující 
úhrady faktur byly doloženy. 
 
Akce: Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní chodby na hradě Sovinci" 
Výše příspěvku:                                       280.000,00 Kč 
Využito v roce 2018:                                280.000,00 Kč 
Podíl vlastních zdrojů:                              178.976,00 Kč 
Celkové mzdové náklady:                         458.976,00 Kč 
Účelový znak 249 
Finanční příspěvek byl použit na úhradu části mzdových nákladů (bez zákonných odvodů).  
Ukazatelem udržitelnosti projektu je průměrný evidenční počet zaměstnanců, kteří 
obstarávají chod, údržbu a propagaci podzemní chodby na hradě Sovinci. Část mzdových 
nákladů a zákonné odvody byly hrazeny z provozního příspěvku.    
 
Akce: Program rozvoje muzejnictví - Restaurování  sbírkových předmětů  
Výše příspěvku:                                        580.350,00 Kč 
Využito v roce 2018:                                 580.350,00 Kč 
Podíl vlastních zdrojů:                                 13.612,00 Kč 
Celkové mzdové náklady:                          593.962,00 Kč 
Účelový znak 110 
Finanční příspěvek byl použit na: 
* restaurování obrazu Konkláve Německého řádu / restaurátorka Valchářová 
* restaurování 13  kusů obrazů / restaurátorka Raiskupová 
* restaurování 6 kusů stolů, křesla a židlí / restaurátor Macek 
* restaurování 5 kusů čepců / restaurátorka Motyková 
* restaurování 4 kusů koptských tkanin / restaurátorka Otavská 
* restaurování podmalby na skle / restaurátorka Modráčková 
* restaurování malby praporu / restaurátorka Kopecká 
* restaurování malované truhly / restaurátor Zlámal 
Restaurování výše uvedených sbírkových předmětů bylo realizováno na základě smluv o dílo 
a na základě restaurátorského záměru. Na závěr restaurování byly restaurátory zpracovány 
závěrečné restaurátorské zprávy a zrestaurované  sbírkové předměty byly převzaty 
odbornými pracovníky muzejního oddělení. Předložené faktury  byly  uhrazeny dle termínu 
splatnosti. 
 
Akce: Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM v hlavní činnosti 
Výše příspěvku:                                       1.414.586,00 Kč 
Využito v roce 2018:                                1.414.586,00 Kč 
Podíl vlastních zdrojů:                                   25.690,00 Kč 
Celkové náklady na krytí odpisů:                1.440.276,00 Kč 
Účelový znak 205 
Finanční příspěvek byl využit na financování krytí odpisů DHM v hlavní činnosti dle 
schváleného odpisového plánu na rok 2018 na základě měsíčního zúčtování dokladů jako 
tvorba a čerpání investičního fondu a jako náklad na SU 551 0400 Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku. 
 
Akce: Projekt "Fajne léto v kosárně a modernizace její infrastruktury" 
Výše příspěvku:                                             250.000,00 Kč               
Využito v roce 2018:                                      250.000,00 Kč 
Podíl vlastních zdrojů:                                    180.159,43 Kč 
Celkové náklady akce:                                    430.159,43 Kč 
Účelový znak 698 
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Realizace    akce    proběhla   v   období od 1. 1. 2018 do 14. 9. 2018. Vyhodnocení a 
vyúčtování (kopie dokladů, fotografie z akce) bylo předloženo odboru regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu KÚ MSK po ukončení akce. Financování proběhlo ve dvou splátkách  - 1. 
záloha ve výši   125.000 Kč a 2. doplatek  125.000 Kč  po  ukončení akce a předložení 
závěrečného vyúčtování projektu.    
K závěrečnému   vyúčtování   nebyly z daného odboru vzneseny žádné připomínky. 
 
Akce: Nový vizuální styl, jeho implementace a modernizace  webových stránek 
muzea 
Výše příspěvku:                                             200.000,00 Kč               
Využito v roce 2018:                                      200.000,00 Kč 
Podíl vlastních zdrojů:                                      18.945,00 Kč 
Celkové náklady akce:                                    218.945,00 Kč   
Účelový znak 110   
Muzeum nechalo v rámci této akce vytvořit nový vizuální styl,  který následně 
implementovalo do prezentačních atributů, jako jsou např. vizitky, hlavičkové papíry, 
obrandované obálky a řada propagačních předmětů (kapesní kalendáře, roll-upy apod.). 
Došlo taktéž k vytvoření nové šablony webu (vč. jejího naplnění), která je nyní podrobována 
testování před finálním odpojením starého webu. Nový vizuální styl bude i nadále 
implementován do všech komunikačních kanálů muzea (vnějších  
i vnitřních).  
Účelový příspěvek na financování mzdy PR pracovníka  
Výše příspěvku:                                                250.000,00 Kč               
Využito v roce 2018:                                         250.000,00 Kč 
Účelový znak 110 
Účelový příspěvek byl použit na mzdu PR pracovníka, který byl přijat od  
1. 6. 2018. Tento pracovník zajišťoval reklamní kampaně k akcím konaným na všech 3 
objektech ve správě našeho muzea, mediální spolupráci, koordinoval spolupráci s MSK 
v rámci marketingových aktivit, nastavil práci se sociálními médii a fungoval jako tiskový 
mluvčí muzea. Marketingové aktivity tak byly realizovány systematicky a koncepčně, což 
vedlo ke zlepšení propagace muzea.  
 
Finanční účelové prostředky poskytnuté se státního rozpočtu 
 
1. Průtoková neinvestiční dotace z MK - obnova NKP - obraz BR-31, obraz BR-
1540, soubor nábytku, rej. Č. ÚSKP 13416/28-7626 z mobiliáře zámku v Bruntále, 
obec Bruntál, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský  
Výše dotace:                                                       300.000,- Kč   (podíl na CN 72%) 
Celkové náklady:                                                 416.660,- Kč 
Vlastní podíl:                                                       116.660,- Kč   (podíl na CN 28%) 
Účelová znak: 34341 
Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně, 
účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami 
pro užití a čerpání finančního příspěvku.  Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví 
odděleně podle UZ 34341 a UZ 5 vlastní zdroje. 
Byl restaurován obraz BR-31 Konkláve Německého řádu ve Vídni v roce 1770, obraz  BR-
1540  Jan Jablonský - sv. Jiří bojuje s drakem a soubor 6 židlí. 
Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo odesláno na Ministerstvo kultury dne 12. 
12. 2018 prostřednictvím české pošty. 
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2. Průtoková neinvestiční dotace z MK - Program PZAD -  obnova NKP - hrad 
Sovinec, zřícenina, rejstř.č.39923/8-177, k.ú. Sovinec, obec Jiříkov, okres 
Bruntál, kraj Moravskoslezský   (statické zajištění a obnova vnitřního opevnění) 
Výše dotace:                                                           1.000.000,- Kč 
Celkové náklady akce obnovy v roce 2018 na objektu: 1.360.469,- Kč 
Podíl Muzea v Bruntále:                                               360.469,- Kč 
Účelový znak: 34341 
Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně, 
účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami 
pro užití a čerpání finančního příspěvku.  Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví 
odděleně podle UZ 34341 a UZ 5 vlastní zdroje (MvB). 
V roce 2018 bylo provedeno cca 40% prací na zakázce "Hrad Sovinec - statické zajištění a 
obnova vnitřního opevnění objektu SO 05 - Vilémův bastion", ostatní práce budou provedeny 
do konce roku 2019. Hradby Vilémova bastionu byly zpevněny novými kameny, části zdiva 
byly zcela obnoveny vyzděním až do výše 1,2 m nad úroveň podlahy bastionu. Celá západní 
stěna byla hloubkově vyspárována, byla obnovena chybějící cihelná římsa z ostře pálených 
cihel, která byla hydrofobizována. Na celé ploše bastionu byla odstraněna náletová zeleň. 
Vyúčtování a vyhodnocení akce bylo Ministerstvu kultury zasláno dne 12.12.2018. 
 
3. Průtoková neinvestiční dotace z MK -Program "Podpora projektů k 
připomínkám významných výročí naší státnosti v roce 2018 - na realizaci projektu 
"Mezi orlem a orlicí - Bruntálsko 1914-1938"  
Výše dotace:                                                      125.000,- Kč    (podíl na CN 59%) 
Celkové náklady:                                                 212.646,- Kč 
Vlastní podíl:                                                        87.646,- Kč    (podíl na CN 41%) 
Účelový znak: 34070 
Neinvestiční dotace byla plně využita. Konkrétně se jednalo o nemateriálový náklad  ve výši 
156.510,- Kč za tisk a zpracování publikace, fototisk, grafické práce, digitální tisk a 
materiálové náklady činily celkem 56.136,- Kč (rámy, figuríny - uniforma včetně výstrojních 
součástí uniformy). Při realizaci organizace postupovala hospodárně, účelně, efektivně a 
v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro užití a čerpání 
finančního příspěvku.  Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně podle UZ 34017 
a UZ 5 vlastní zdroje. 
Hlavním přínosem projektu bylo seznámení široké veřejnosti prostřednictvím realizované 
výstavy a vydáním odborného katalogu s dosud pro zdejší region hlouběji nezpracovaným 
obdobím let 1914 - 1938.Výstava nabídla veřejnosti zpracovanou dokumentaci sbírkových 
předmětů vztahujících se k uvedenému období z fondů Sbírek Muzea v Bruntále, příspěvkové 
organizace. Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno Ministerstvu kultury 
dne 28. 12. 2018. 
 
4. Průtoková INVESTIČNÍ dotace z MK ISO/D z programu "Preventivní ochrana 
před nepříznivými vlivy prostředí - vybavení depozitářů a stálých 
expozic" (zásuvková mapová skříň) 
Program: 13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 
(ISO) 
Č.j. MK32627/2018 SOOKS, Identifikační číslo: 134D515000310 
Výše dotace:                                                         75.000,- Kč   (podíl na CN 69%) 
Celkové náklady:                                                  108.228,- Kč 
Vlastní podíl:                                                          33.228,- Kč  (podíl na CN 31%) 
Účelový znak: 34013 
Investiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně, 
účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami 



 32 

pro užití a čerpání státního finančního příspěvku.  Celkové náklady jsou evidovány 
v účetnictví odděleně podle UZ 34013 státní příspěvek a UZ 5 vlastní zdroje (MvB). 
Zakoupená mapová skříň byla instalována do depozitáře Muzea v Bruntále na zámku Bruntál. 
Do jednotlivých zásuvek byla uložena část vexilologického materiálu ze sbírky muzea  
především již restaurované prapory. Nové uložení zcela splnilo svůj účel, prapory jsou 
v zásuvkách zcela rozloženy bez ohýbání, překládání a smotávání. Jsou tak naprosto ideálně 
chráněny před fyzikálním namáháním i světlem. 
Vyúčtování a vyhodnocení  státního příspěvku  bylo zasláno  Ministerstvu kultury  dne 
4. 12. 2018. 
 

 
3. Mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje 
financování 
 
Mzdové náklady v roce 2018 činily celkem 11.736.671 Kč, z toho na platy zaměstnanců bylo 
vynaloženo 11.059.140 Kč a na ostatní osobní náklady (OON) činily 641.128 Kč. 
Platy zaměstnanců byly hrazeny z provozních prostředků ve výši 10.878.440 Kč, náhrady 
pracovní neschopnosti činily 36.403 Kč, z fondu odměn bylo použito 180.700 Kč na odměny  
zaměstnancům, z doplňkové činnosti bylo hrazeno 44.295 Kč. Mzdové náklady na 
udržitelnost projektu „Chodba Sovinec“ činily 458.976, z toho 280.000 Kč bylo financováno   
z   příspěvku  KÚ MSK.  
OON byly hrazeny z provozních prostředků v celé výši.  
Plán na platy a ostatní platby celkem pro rok 2018 činil 12.180.480 Kč. Na platy bylo 
plánováno 10.848.165 Kč, na  čerpání  fondu  odměn ve výši 120.000  Kč, doplňkovou 
činnost v 65.500 na OON 630.000 Kč, na udržitelnost projektu 476.815 Kč a na náhrady 
pracovní neschopnosti 40.000 Kč. Vyčíslené rozdíly oproti plánu: 

 
              Plán               Skutečnost               Rozdíl 
                                                                                                (-úspora, +překročení) 
Prostředky na platy       10.848.165  10.375.169                            -472.996   
Udržitelnost projektu (chodba)       476.815          458.976                             -17.839 
Fond odměn            120.000        180.700                              60.700 
Doplňková činnost             65.500         44.295                             -21.205 
Náhrady za PN                 40.000                  36.403                               -3.597 
OON             630.000        641.128                               11.128 

Součty         12.180.480   11.736.671                             443.809  

  
U platů zaměstnanců došlo k nižšímu čerpání oproti plánu, což bylo částečně způsobeno 
odchodem jednoho zaměstnance od 1. 10. 2018 a částečně  tím, že se plánovalo přijetí 
nového pracovníka od září 2018, ale byl přijat až od 2. 1. 2019. U OON jsme zaznamenali 
nepatrné přečerpání o 11.128 Kč.  Z fondu odměn jsme vyplatili částku 180.700 Kč. Za 
doplňkovou činnost byly vyplaceny platy u  zaměstnanců v částce 44.294 Kč, kteří se podíleli 
na doplňkové činnosti, převážně při prodeji cizího zboží jako prodejci. Průměrný evidenční 
přepočtený počet zaměstnanců za organizaci byl plánován v celkové výši 36,38 úvazku 
z toho na udržitelnost projektu „Chodba Sovinec“ 1,96 úvazku -  celková skutečnost činila 
35,87 úvazku z toho na udržitelnost projektu 2,07 úvazku. U průměrného evidenčního počtu 
zaměstnanců za organizaci jsme zaznamenali mírný pokles o 0,51 úvazku. Pokles byl 
zohledněn  sníženým úvazkem 1 zaměstnance od ledna do května, odchodem 1 zaměstnance 
do starobního důchodu k 30. 6. 2018, odchodem jednoho zaměstnance výpovědí 
k 30. 9. 2018.  Přijat byl jeden zaměstnanec od 1. 6. 2018. 
Průměrná mzda plánovaná pro rok 2018 činila 26.658 Kč, skutečnost 25.777 Kč. 
Oproti roku předcházejícímu (23.033 Kč) průměrná mzda vzrostla  
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o 2.744 Kč na jednoho přepočteného zaměstnance. Ukazatel plnění podílu 
mimotarifních složek platu činil v roce 2018 19,87 % oproti roku předchozímu je 
zde pokles o 2,96%. 

 
 
4. Komentář k přehledu o plnění  plánu hospodaření 
 
Finanční plán byl v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 schválen 
zastupitelstvem MSK usnesením č. 6/520 dne 14. 12. 2017. Byly schváleny závazné ukazatele 
příspěvkovým organizacím. V průběhu roku zřizovatel schválil některé další finanční 
příspěvky, které nám  poskytl v rámci rozpočtového roku 2018 s použitelností v roce 2018. 
Doba použitelnosti u dvou titulů byla prodloužena z roku 2017 do konce roku 2018. Výnosy 
z transferů (dotace) jsou obsaženy  v tabulce neinvestiční a investiční účelové finanční 
příspěvky, z nichž  převážná část podléhá finančnímu vypořádání s poskytovateli dotací na 
konci roku. Podle našeho propočtu je náš vlastní podíl na financování celého hospodaření  
muzea v objemu cca 31% (včetně výnosů z doplňkové činnosti a výnosů ze státních dotací). 
 
Náklady celkem za organizaci   jsou  ve  výši   32.406,74 tis. Kč,   v     porovnání 
s plánem nákladů celkem jsou skutečné náklady v hlavní činnosti nižší o -480,33 tis. Kč než 
plán v hlavní činnosti Kč.   V doplňkové činnosti jsou skutečné náklady o 75,49 tis. Kč nižší 
než plánované (celkový snížený index   za  obě   činnosti je -1,69%).  V celkovém objemu lze 
konstatovat, že plán nákladů byl až na některé výjimky splněn. V roce 2018 byly dokončeny 
akce reprodukce majetku, které byly započaty v minulém  a v předminulém roce. 
Financování akcí na Sovinci a restaurování v interiérech zámku bylo ve skutečnosti 
realizováno z příspěvku zřizovatele, což se promítlo i v čerpání investičního fondu, jehož 
finanční zdroje budou využity při dalších plánovaných akcí v letech následujících. Mnohé 
nákladové položky vykazují oproti plánu úsporu, kromě SU 518 Ostatní služby a SU 558 
Náklady z pořízení DDHM. Tyto položkové náklady byly přečerpány právě z průběžně 
vzniklých úspor na dalších položkách. Organizace má za cíl do budoucna zkvalitnit služby pro 
veřejnost a například nákupem elektroniky a informačních panelů více zviditelnit nabídku 
stávajících služeb. 
 
Komentář k položkám, které vykazovaly rozdíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10% 
a  více/méně  jak 100 tis. Kč: 
SU 501 Spotřeba materiálu - překročení 310,15 tis. Kč, v hlavní činnosti (index 30,31%), 
jedním z důvodů překročení položky spotřeba materiálu, bylo vyskladnění vlastních publikací 
ze skladu do položky "materiál na propagaci". Ze skladu tak bylo v průběhu roku  a také ke 
konci roku vyskladněno celkem  zboží v částce  469,12 tis. Kč. Tím se nám podařilo částečně 
snížit skladové zásoby, které tvoří právě publikace vydané muzeem v minulých letech. 
SU 502 Spotřeba energií - úspora 427,57 tis. Kč (index -24,03%), ve spotřebě energií 
jsme zaznamenali úsporu vlivem vnějších vlivů venkovních ročních teplot. 
SU 504 Prodané zboží - úspora 192,89 tis. Kč (index 34,37%), v hodnoceném roce byla 
převedena  ze skladu část málo prodejního vlastního zboží (publikace) na propagaci, a to se 
promítlo  ve zvýšených nákladech účtu 501. Prodej vlastního zboží přes prodejny byl menší, 
ale větší zájem jsme zaznamenali při prodeji vlastních publikací na objednávku, placené 
převodem neboli na základě vystavené faktury. 
SU 511 Opravy a udržování - úspora oproti plánu 1.300,36 tis. Kč (-16,57%), některé 
akce oprav nemovitého majetku se podle původního plánu reprodukce majetku realizovaly 
z části a další práce budou pokračovat v roce 2019, např. akce opravy vnějšího jižního 
opevnění na hradě Sovinci a opravy vnitřního opevnění Vilémův bastion, opravy na lesnické 
škole. Na posílení akcí oprav a udržování majetku bylo z fondu investic použito celkem 
1.076,15 tis. Kč z plánované částky 1.299,00 tis. Kč (viz. Fama). Běžné provozní náklady na 
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opravy a udržování byly v těchto relacích: stavební dozory na stavbách 83,57 tis. Kč, oprava 
krovu na kosárně 3. etapa za 247,58 tis. Kč, inženýrská činnost na sala terreně 49,39 tis. Kč, 
údržba výpočetní techniky 84,54 tis. Kč, provozní opravy na hradě 176,84 tis. Kč, provozní 
opravy na zámku 49,75 tis. Kč a další.  
SU 518 Ostatní služby – v této položce bylo skutečně čerpáno 1.823,39 tis. Kč, to je  
892,39 tis. Kč v hlavní činnosti více než  podle původního plánu (index 94,81 %). Z toho 
částku 218,00 tis. Kč představují náklady vynaložené na vytvoření nového vizuálního stylu a 
modernizace webových stránek muzea. Další navýšení služeb se odrazilo ve větší propagaci a 
prezentaci muzea navenek a nové kulturní programy na hradě a na zámku.  
SU 521 Mzdové náklady – podle srovnávací tabulky zde máme úsporu -422,60 tis. Kč. 
Úspora částečně vznikla odchodem jednoho zaměstnance k 30. 9. 2018  
a částečně tím, že se předpokládalo přijetí jednoho odborného zaměstnance od září 2018, 
ale ve skutečnosti byl přijat až od 2.  1. 2019.  Při čerpání OON jsme zaznamenali mírné 
zvýšení  o 11 tis. Kč. Mzdové náklady jsou popsány v odstavci 3. 
SU 558 Náklady z drobného hmotného majetku – jsou oproti plánu překročeny 
o 779,98 tis. Kč (index 225,79%). V této položce jsme využili úspor z předchozích  položek 
nákladů a byly realizovány nákupy na konci roku (elektronika, kancelářský nábytek, 
fotoaparát, informační tabule, telefony aj.) 
SU 549 Ostatní náklady z činnosti – jsou další položkou, která vykazuje překročení oproti 
plánu o -183,80 tis. Kč. Náklady představují platby za smluvní pořadatelskou činnost na 
hradě Sovinci při pořádání víkendových kulturně historických akcí pro návštěvníky hradu. 
V hodnoceném roce jsou náklady vyšší z důvodu reorganizace zajišťovaných akcí 
dodavatelsky a vlastními silami. 
 
Výnosy   celkem   za   organizaci  jsou   ve   výši    32.490,83 tis. Kč, v  porovnání 
s plánem výnosů jsou výnosy v hlavní činnosti nižší o -440,68 tis. Kč a v doplňkové činnosti  
jsou výnosy nižší oproti  plánu o -56,86 tis. Kč (snížený index za obě činnosti -1,51%). 
Z výše uvedených čísel můžeme konstatovat, že výše uvedené náklady se snížily přímo    
úměrně  k výnosům, čímž tyto dva ukazatele byly zhruba vyrovnané a tyto poklesy příliš 
neovlivnily výši výsledku hospodaření za organizaci.  
Výsledek hospodaření za organizaci je kladný ve výši 84,09 tis. Kč, oproti 
plánovanému  (25,82 tis. Kč) je vyšší o 58,27 tis. Kč, než jsme v plánu předpokládali, což 
vyjadřuje zvýšený index 225,67%. Za hlavní činnost jsme vykázali záporný HV -
154.35 tis. Kč, za doplňkovou činnost je vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 
238,44 tis. Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 byla na celkové dani  
uplatněna sleva podle § 35 odst. 1, § 35a a §35b do celé výše  částky vypočtené daně. 
Celková daň je nula. 
Stanovený závazný ukazatel, který ukládá výši mírně přebytkového výsledku 
hospodaření, od zřizovatele byl splněn. 
 
5. Péče o spravovaný majetek 
 
V uplynulém roce byla péče o spravovaný majetek opětovně soustředěna na opravy, 
udržování a restaurování nemovitého a movitého majetku za použití neinvestičních i 
investičních prostředků jak z vlastních zdrojů, tak i z účelově poskytnutých příspěvků z MK 
ČR a od zřizovatele KÚ MSK. 
Celkové vynaložené prostředky na opravy a udržování byly v hodnoceném roce ve výši 
6.715,95 tis. Kč. Naše organizace přijala účelové finanční prostředky na  akce oprav 
v celkové výši 3.011,78 tis. Kč.  Na hradě Sovinci byla dokončena z vlastních zdrojů akce  
obnova západního opevnění v celkovém objemu nákladů 318,03 tis. Kč, která byla 
financována v předchozích letech z příspěvku KÚ MSK 2.500 tis. Kč. Na vnějším jižním 
opevnění  hradu pokračovaly opravy z minulého roku z  příspěvku  od zřizovatele (1.636,43 
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tis. Kč), který nám na tuto opravu přidělil finanční  prostředky již v roce 2017 v celkové výši 
3.300 tis. Kč s tím, že část příspěvku budeme mít možnost použít do konce roku 2018. 
Z provozních zdrojů byla hrazena investiční činnost a autorský dozor. Byly také provedeny 
opravy na vnitřních hradbách  a  Vilémově bastionu. Tyto opravy byly financovány 
z příspěvku Ministerstva kultury ve výši 1 mil. Kč a z fondu investic částkou 264,73 tis. Kč. Na 
hradě probíhaly během    roku také menší  provozní   opravy a   údržba celkem za 
176,84 tis. Kč.  
Na počátku roku 2018 na zámku v   Bruntále  byla dokončena akce restaurování  
a oprav v   interiérech    zámecké   expozice,  převážně restaurování    
a   zlacení v zámecké kapli  v celkové výši 75,35 tis. Kč. Na celkovou tuto akci byly v roce 
2017/2018 vynaloženy finanční prostředky od zřizovatele ve výši 2. mil Kč. V péči o majetek 
byly také realizovány akce restaurování a opravy  sbírkových  předmětů a  obnova 
MKP v celkovém objemu 1.010,62 tis. Kč, z toho zřizovatel poskytl příspěvek ve výši 
580,35 tis. Kč, Ministerstvo kultury ČR z programu obnovy MKP 300 tis. Kč. Na výše 
uvedeném restaurování se organizace  podílela také vlastními zdroji. 
Dále byly na zámku dokončeny opravy elektrických rozvaděčů za 333,46 tis. Kč., 
průběžně byly prováděny opravy na elektrozařízení 65,09 tis. Kč, opravy vozového 
parku 42,77 tis. Kč,  opravy a údržba výpočetní techniky cca 84,54 tis. Kč.   
V kosárně v Karlovicích byla dokončena oprava krovu, v celkovém objemu nákladů 
177,58 tis. Kč, částečně byly tyto náklady hrazeny z fondu investic a část z podpory projektu 
Fajne léto v kosárně. V letech 2016-2018 stála tato oprava celkem 2.572,96 tis. Kč. 
V rámci doplňkové činnosti byly provedeny některé opravy ve služebních bytech  
a v  nájemním domě ve sklepech celkové částce 166,32 tis. Kč.  
Prodej movitého majetku v roce 2018 uskutečněn nebyl. Byly realizovány nákupy 
drobného dlouhodobého majetku v kategorii od 50 - 1000 Kč v částce  86,31 tis. Kč, 
v kategorii od 1001 do 40 tis. Kč byl nakoupen majetek v   celkové částce 1.123,97 tis. Kč.  
V této položce byly využity úspory vlastních zdrojů z jiných položek. Bylo pořízeno 
elektronické zboží např. LED TV, tablety, notebooky, externí disky, fotoaparát, telefony, data 
projektor, plátno, dále byla modernizována část kancelářského nábytku, 2 kuchyňské linky do 
pronajímaných bytů. K 31. 12. 2018 byla provedena inventarizace majetku, nebyly zjištěny 
rozdíly, které by podléhaly zúčtování. V souvislosti s fyzickou inventurou byl vyhodnocen 
některý majetek jako zastaralý, fyzicky opotřebovaný a nevyhovující a byl navržen 
k vyřazení. Vyřazení majetku bylo zúčtováno až v následujícím účetním roce. 

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na ekonomickém úseku 
včetně všech příloh a založena také na portálu kraje.  
 

 
6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
 
Doplňková činnost podporuje hlavní činnost a v závěru má zásadní podíl na výsledku 
hospodaření organizace jako celku. Hospodaření   doplňkové   činnosti  skončilo 
s kladným výsledkem ve výši 238,45 tis. Kč a částečně vyrovnalo hospodaření hlavní 
činnosti, které bylo ztrátové. Celkové náklady činily 514,69 tis. Kč, celkové výnosy 
753,14 tis. Kč. Na základě zřizovací listiny provádí organizace kromě své hlavní činnosti další 
činnost v rámci tří okruhů, které měly  v hodnoceném roce kladný hospodářský výsledek.  
 
6.1. V oblasti poskytování krátkodobých pronájmů bytových a nebytových prostor   
jsou   předmětem   činnosti   pronájmy    uskutečňované na základě  smluv o pronájmu nebo 
na základě objednávky. Jedná se o 3 pronájmy bytů pro zaměstnance a pronájmy 
nebytových prostor v nájemním domě a další nebytové krátkodobé pronájmy. Za pronájmy 
celkem jsme dosáhli    výnosů  324,72 tis. Kč. V  porovnání s rokem předcházejícím to bylo 
o 21 tis. Kč více. V roce 2018 došlo v nájemním domě k ukončení 2 pronájmů a nebyla zde 
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časová návaznost na nové pronájmy, v posledním čtvrtletí se podařilo uzavřít nájemní 
smlouvu na byt. Nebytové prostory v přízemí zůstávají i přes nabídku a spolupráci s realitní 
kanceláří volné. Skutečné náklady vynaložené na tuto oblast byly 195,56 tis. Kč,  vycházející 
z kalkulovaných nákladů dle položek oprav a udržování, podílu platů zaměstnanců a 
zákonných odvodů a podílu odpisů. Celkové výnosy a služby s tím spojené jsou ve výši 
324,72 tis. Kč. V tomto okruhu činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši 
129,16 tis. Kč. 
 
6.2. V oblasti prodeje cizího a komisního zboží, suvenýrů a upomínkových 
předmětů jsme dosáhli výnosů 318,42tis. Kč. Oproti minulému roku se tyto tržby snížili 
o 43,81 tis. Kč. V této oblasti došlo k poklesu výnosů oproti minulému roku i když jsme se 
snažili najít nové zboží, které by trh příznivě ovlivnilo (jesenické čokolády, suvenýry sov, nové 
hrnky s potiskem aj.). Na prodejnách mají návštěvníci možnost nákupu  suvenýrů a 
upomínkových předmětů bezhotovostním stykem - přes platební terminál. Skutečné náklady 
za tento okruh činnosti jsou ve výši 301,82 tis. Kč a obsahují kromě hlavní položky prodané 
zboží, podíl nákladů na platy, podíl na zákonné pojištění a podíl na odpisy. V tomto okruhu 
činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši 16,60 tis. Kč.  
 
6.3. V oblasti spolupráce s obcemi při zajišťování svatebních obřadů jsme dosáhli 
výnosů ve výši 110 tis. Kč, což je o 31 tis. více než v roce 2017. Skutečné náklady 
vynaložené pro tuto oblast byly ve výši 17,32 tis. Kč a týkají se spotřeby materiálu, podílu 
mzdových nákladů při přípravě obřadů a podílu odpisů. V tomto okruhu činnosti  bylo 
dosaženo kladného HV ve  výši 92,68 tis. Kč. 
 
7. Peněžní fondy 
 
Fond odměn (SU 411) vykazoval k 1. 1. 2018 stav 720.000 Kč, v daném roce bylo 
z tohoto fondu čerpáno na odměny zaměstnanců 180.700 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2018 je 
539.300 Kč, fond je krytý peněžními prostředky na běžném účtu. 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) vykazoval k 1. 1. 2018 stav 
183.280,02 Kč. Průběžně během roku byl tvořen základním přídělem z hrubých mezd ve výši 
2% a to celkovou částkou 221.912,-Kč. Fond byl čerpán na základě plánu čerpání a na 
základě zásad pro čerpání FKSP následovně: na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 
90.824,- Kč, na penzijní připojištění zaměstnancům bylo čerpáno 109.550,- Kč, což bylo 
o 37.700,- Kč více než v roce předcházejícím. Příspěvek od zaměstnavatele na jednoho 
zaměstnance byl povýšen  na 350,- Kč.  Na  nepeněžité poskytnutí darů při životních jubileí 
zaměstnancům bylo čerpáno 12.000 Kč. Na dárkové poukázky  pro všechny zaměstnance ve 
výši 400,- na osobu, bylo v celkové výši čerpáno 15.600,- Kč. Konečný stav k 31. 12. 2018 je  
177.218,02 Kč. Tento stav je plně krytý na samostatném běžném účtu FKSP. 
 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) k 1. 1. 2018 vykazoval 
stav 4.876.143,74 Kč. Fond byl navýšen po schválení zřizovatelem o část zlepšeného 
výsledku hospodaření z roku 2017 ve výši 92.841,84 Kč a konečný stav k 31. 12. 2018 
vykazujeme ve výši 4.978.905,15 tis. Kč. Rezervní fond je finančně krytý. 
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) k 1. 1. 2018 vykazoval  nulu. Během roku 
organizace přijala peněžní dar ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených 
s dobrovolnými aktivitami  brigádníků na hradě Sovinci. Účel této darovací smlouvy byl 
naplněn a ke konci účetního období na tomto fondu byla vykazována opět nula.  
 
Fond investic (SU 416) k 1. 1. 2018 vykazoval 5.324.613,47 Kč. Tvorba fondu byla 
tvořena z příspěvku od zřizovatele na krytí odpisů dlouhodobého majetku v celkové výši 
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1.414.586,- Kč. Další tvorbou fondu byla investiční dotace od Ministerstva kultury ČR na 
nákup mapové skříně.  Při financování reprodukce majetku bylo plánované čerpání fondu ve 
výši 1.299.000 tis. Kč neinvestičních prostředků a 750.000 tis. Kč investičních prostředků. Ve 
skutečnosti byly  neinvestiční prostředky čerpány  ve výši 1.076.148,50 Kč na financování 
údržby a oprav majetku  a investiční prostředky ve výši 1.112.744 Kč  a to na nákup mapové 
skříně (108.228 Kč), nákladního automobilu  (989.417 Kč) a sbírkových předmětů 
(90.099 Kč). Konečný stav na fondu investic k 31. 12. 2018 je 4.550.306,97 Kč.  Fond 
investic  je plně krytý. 
 
8. Pohledávky 
 
Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2018  jsou ve výši 152.594,90 Kč, z toho na jednotlivých 
účtech je stav: 
311 - Odběratelé 40.061,- Kč - jsou to běžné pohledávky z odběratelských vztahů  
          v  době splatnosti, 
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 8.670,- Kč, týká se běžné provozní zálohy  
          v době splatnosti 
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti – 3.000,- Kč týká se pohledávky za  
         jedním dlužníkem  z minulých let 
335 - Pohledávky za zaměstnanci 10.535,- Kč, týká se průběžných pohledávek v době  
        splatnosti 
381 - Náklady příštích období 66.264,60 Kč, týká se časového rozlišení provozních  
         nákladů 
388  - Dohadné účty aktivní 1.100,- Kč - budoucí přijatá platba za přefakturaci el.  
         energie za byt 
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 20.964,30 Kč, týká se přeplatků od dodavatele  
         energií v době splatnosti a přeplatek za poplatek za platební terminál 
          
9. Závazky 
 
Krátkodobé závazky k 31. 12. 2018 jsou ve výši 2.066.029,14 Kč, z toho na jednotlivých 
účtech je stav: 
321 - Dodavatelé 659.061,86 Kč, týká se dodavatelských závazků v době splatnosti, kromě 5 
faktur, které byly nachystány v systému banky k úhradě 28. 12. 2018, ale omylem došlo k 
jejich smazání, proto byly uhrazeny až 3.1.2019 (celkový objem úhrad 92.377,- Kč) 
324 – Krátkodobé přijaté zálohy – 31.436,- týká se přijeté jistoty a zálohy u dvou             
         nájemních bytů 
331 - Zaměstnanci 689.611,- Kč, týká se mezd vyplacených v lednu 2019 za prosinec  
         2018 
336 - Sociální pojištění 2282.569,- Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu  
        následujícího roku 
337 - Zdravotní pojištění 121.110,- Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu         
         následujícího roku 
342 - Ostatní daně 112.173,- Kč, týká se odvodu zálohové a srážkové daně u  
         zaměstnanců se splatností v lednu následujícího roku 
383 – Výdaje příštích období 1.350,- Kč  
384 - Výnosy příštích období 116.175,28 Kč, týká se časového rozlišení výnosů 
389 - Dohadné účty pasivní 8.670,- Kč, týká se dohadných položek časového  
         rozlišení výnosů 
378 - Ostatní krátkodobé závazky 43.873,- Kč, týká se exekučních srážek  
         zaměstnanců se splatností v lednu následujícího roku a přeplatku na nájmu se  
         splatností v lednu 2019 
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D) Výsledky kontrol 
 

V roce 2018 proběhly v naší organizaci následující veřejnosprávní kontroly: 
 
1. Kontrola provedena: Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, oddělení kontroly 
zvláštních činností IV, Masarykova třída 310/2, 746 01  Opava 
Předmět a rozsah daňové kontroly: Kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných 
pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 
ustanovení § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  
Termín provedené kontroly: 8. 2. 2018 
Kontrolované období: rok 2015 – 2016 
Kontrolovaná akce: Rozhodnutí č. j. MK 46965/2015 OPP, ze dne 20. 8. 2015 
Dotační titul: Program záchrany architektonického dědictví v roce 2015 
Základní účel příspěvku: Obnova opevnění zříceniny hradu včetně statického zajištění a další 
s tím související stavební práce 
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR 
Závěr kontroly: Kontrolou zaměřenou na dodržování podmínek Rozhodnutí Ministerstva 
kultury ČR o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky č. j. MK 46965/2015 
OPP, ze dne 20. 8. 2015 bylo zjištěno, že účel a rozsah, na který byla dotace poskytnuta, byl 
splněn a nedošlo tudíž k porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech v platném znění. 
Protokol o provedené kontrole  je uložen na ekonomickém úseku. 
  
2. Kontrola provedena: Okresní správou sociálního zabezpečení  Bruntál, Rýmařovská 6, 
792 01  Bruntál 
Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti stanoveným zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Termín kontroly: 21. 5. 2018 
Kontrolované  období: od 1. 3. 2016 do 30. 4. 2018 
Závěr kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění - nedostatky nebyly zjištěny.  
Plnění povinností v oblasti pojistného - nedostatky nebyly zjištěny 
Plnění povinností v důchodovém pojištění  - nedostatky nebyly zjištěny 
Protokol o kontrole č. 290/18/885, č. j. 48001/020227/18/010/BL je uložen na ekonomickém 
úseku. 
 
3. Kontrola provedena: Moravskoslezským krajem, Krajským úřadem, 28. října 117, 702 
18  Ostrava, Oddělením podpory korporátního řízení a kontroly 
Předmět kontroly: Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky se 
zaměřením na oblast evidence, správy a ochrany sbírek muzejní povahy a oblast plnění 
povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv 
Termín kontroly: 1. 3. 2018 
Kontrolované období: rok 2017, 2018 
Závěr kontroly: V organizaci jsou nastaveny a dodržovány postupy pro vedení evidence 
sbírkových předmětů a jejich pořizování. Tyto postupy jsou v souladu s ustanoveními zákona 
č. 122/2000 Sb., a vyhláškou č. 275/2000 Sb. U kontroly plnění povinností vyplývajících ze 
zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) nebyla zjištěna  pochybení. 
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Protokol o kontrole provedené na základě pověření ke kontrole č. 111/03/2018, č. j. MSK 
38622/2018 je uložen na ekonomickém úseku. 
 
4. Kontrola provedena: Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem Olomouckého  
a Moravskoslezského, Krapkova 1159/3, Olomouc.  
Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc 
dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14.  
První kontrolní úkon: § 5 odst. 2 c) zákona o kontrole – Kontrolní úkon bezprostředně 
předcházející předložení průkazu 
Termín kontroly: 21. 6. 2018 
Provozovna: Zámecké náměstí 1/7, 792 01  Bruntál 
Závěr kontroly: U kontrolního nákupu nebyly zjištěny závady ani nebyla prokázána 
diskriminace spotřebitele ve smyslu ust. § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění. 
Protokol o kontrole Identifikační kód 311806210604101 je uložen na ekonomickém úseku. 
 
5. Kontrola provedena: Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem Olomouckého  
a Moravskoslezského, Krapkova 1159/3, Olomouc,  
Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc 
dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14.  
První kontrolní úkon: § 5 odst. 2 c) zákona o kontrole – Kontrolní úkon bezprostředně 
předcházející předložení průkazu 
Termín kontroly: 13. 7. 2018 
Provozovna: Hrad Sovinec, Sovinec 58, 793 51  Jiříkov 
Závěr kontroly: U kontrolního nákupu nebyly zjištěny závady ani nebyla prokázána 
diskriminace spotřebitele ve smyslu ust. § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
v platném znění. 

Protokol o kontrole  Identifikační kód 311807130014601  je uložen na ekonomickém 
úseku. 
 
E) Vyhodnocení   plnění   povinného    podílu     dle  zákona č. 435/2004 Sb.  
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů 
 
Organizace za rok 2018 splnila  povinnost uloženou zákonem č. 435/2004 Sb.(§ 83)  
 o zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu 
zaměstnanců a doložila tuto skutečnost Úřadu práce v Bruntále. Průměrný roční přepočtený 
počet zaměstnanců za rok 2018 činil 35,87 osob z toho povinný podíl (4%) činí 1,43 osob. 
Organizace zaměstnává celkem 4,57 osob se zdravotním postižením, a tím splňuje zákonem 
předepsaný podíl více než trojnásobně. 
 
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o    svobodném     přístupu   k   informacím -  údaje dle odst. 1 
písm. a) počet podaných žádostí o informace - 2 
         b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 2 
         c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou 
         d) výsledek řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - nejsou 
         e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou 
 
V roce 2018 byly muzeu doručeny dvě žádosti o informace. Jednalo o získání informací 
o movitém majetku ve správě muzea. Subjekt požadující informaci žadatel byla Česká 
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provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Rybí trh 185/16, 746 01 Opava, 
zastoupen na základě plné moci Mgr. Markem Svojanským, advokátem, Dvorek 16, 798 57 
Laškov. V obou případech byly požadované informace v části poskytnuty a v části byly 
rozhodnutími odmítnuty. Následně byly obě rozhodnutí napadeny odvoláním, avšak příslušný 
odvolací orgán odvolání zamítl a v obou případech rozhodnutí vydaná muzeem potvrdil. 
  

 
G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců p.o. se zprávou o 
činnosti 
 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále bude 
zpřístupněna všem zaměstnancům na tzv. společných datech na serveru muzea, kde se s 
tímto materiálem mohou podrobně seznámit. 
 
 
Doplňující informace: 
 
Způsob zajištění stravování 
- náhradní způsob (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené 
strávníkem) 
 
Organizace poskytuje svým zaměstnancům poukázky na stravování za zvýhodněnou cenu. 
Na cenu stravenky, která je v nominální hodnotě 80,- Kč přispívá organizace  částkou 44,- 
Kč, (což činí 55% provozních nákladů z celkové ceny stravenky),  z FKSP je přispíváno 
částkou 12,- Kč a zaměstnanec přispívá částkou 24,- Kč. 

 
 

Manažerské zhodnocení činnosti příspěvkové organizace za rok 2018 
 
Muzeum v Bruntále v roce 2018 řádně plnilo své základní funkce sbírkotvorné, paměťové 
instituce i organizace hospodařící s památkově chráněnými památkami – dvěma národními 
kulturními a jednou kulturní památkou. 
Pro další rozvoj muzea byla velmi významnou aktivitou příprava a zpracování zásadního 
strategického materiálu „Strategie a vize organizace pro období 2019 – 2021“, ve 
které byly definovány konkrétní cíle i opatření pro následující tři roky. Zásadní vize 
organizace pro dané období je zahájení postupného přerodu stávajícího muzea na moderní, 
otevřené muzeum 21. století přívětivé pro návštěvníky i jeho zaměstnance, které v historicky 
odborně a kvalifikovaně upravených prostorách památkově chráněných objektů připraví 
bohatou a pestrou nabídku zajímavých, kulturních a vzdělávacích akcí oslovující širokou 
veřejnost, a to laickou i odbornou. Vzdělávací a volnočasové aktivity budou primárně 
zaměřovány na rozšíření aktivit pro děti a školní mládež a také pro další cílovou skupinu, 
kterou jsou senioři. Významným aspektem muzea je rozvíjení spolupráce s municipalitami 
jeho sídla i poboček s tím, že se organizace bude snažit rozšířit své programy i pro 
opakované návštěvy místních občanů a dětí. 
 
 
K naplnění této vize byly stanoveny následující strategické cíle muzea: 

1. akce reprodukce zásadní pro rozvoj organizace 
2. komfortnější využití návštěvnických prostor i zázemí pro zaměstnance ve všech 

objektech muzea 
3. kvalitní ochrana a uchování sbírek i jednotlivých sbírkových předmětů 
4. smart muzeum 
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5. muzeum jako společensky odpovědná organizace 
6. systematický marketing. 

 
Pro muzeum bylo důležité si vymezit, kam chce směřovat a také bylo důležité si uvědomit, 
v jakém stavu se dnes nachází, uvědomit si své silné i slabé stránky. Na prosincové 
celomuzejní poradě byla strategie prezentována ředitelkou všem zaměstnancům muzea a 
byly diskutovány veškeré aspekty jednotlivých opatření, aby byla každému jasná role v plnění 
stanovených úkolů. 
 
Součástí strategického materiálu byl také Marketingový plán na období 9/2018 – 12/2020, 
neboť daná oblast se jevila jako jedna z nejproblematičtějších v muzeu. V tomto ohledu bylo 
zřízena od 1. 6. 2018 nová pozice v muzea, a to pracovník pro PR a marketing. Do té 
doby neprobíhala ucelená marketingová komunikace, a to z toho důvodu, že marketing řešilo 
několik zaměstnanců muzea, avšak žádný z nich neřešil marketing komplexně za celé 
muzeum, ale pouze za jednotlivé výstavy/akce/objekty. Od června  je marketing celého 
muzea řešen komplexně. Na podzim roku 2018 byl vytvořen nový vizuální styl celého muzea. 
Došlo ke kompletnímu rebrandingu tak, aby nové logo bylo vhodné pro všechny 3 objekty ve 
správě muzea, aby bylo moderní a hlavně technicky/graficky dobře uchopitelné při výrobě 
propagačních předmětů apod.  

 
Obr. 1: Nové logo Muzea v Bruntále 

 
S novým logem byla současně vytvořena komplexní grafická linka pro každý z objektů Muzea 
v Bruntále. Nový design je postupně zapracováván do podoby interních dokumentů, 
merkantilních tiskovin, reklamních nosičů (bannery, roll-upy, …), reklamních předmětů apod.  
S ohledem na nový vizuální styl muzea byly v prosinci zpracovány i nové webové stránky, 
které umožňují, na rozdíl od těch předcházejících, plnou editaci zaměstnanci muzea. V roce 
2019 je v plánu tyto nové webové stránky dále vylepšovat a zároveň i převést ještě do 2 – 3 
jazykových mutací. 
V roce 2018 probíhala marketingová spolupráce, která byla založena na finančním nebo 
barterovém plnění, s řadou médií: 

• rádia: Impuls (hlavní mediální partner eventů na Sovinci), Čas, Rubi, Haná, Český 

rozhlas, Radiožurnál; 

• noviny: Mafra, a.s. (Moravskoslezský Deník, 5+2), Borgis, a.s. (Právo), Náš venkov, 

Rýmařovský horizont; 

• TV: TV Polar. 

Další marketingové nástroje využívané v roce 2018: 
• výlep plakátů (prostřednictvím společností EPONA a Rengl); 

• facebook: Muzeum v Bruntále spravovalo v roce 2018 celkem čtyři facebookové 

profily: Muzeum v Bruntále, Hrad Sovinec, Zámek Bruntál a Kosárna Karlovice. 

Nejúspěšnějším profilem co do počtu fanoušků a organického dosahu příspěvků byl 

profil Hradu Sovince; 
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• spolupráce s turistickými informačními centry v MSK; 

• kulturní měsíčník města Bruntál; 

• webové portály: www.hradsovinec.cz; www.mubr.cz; www.kudyznudy.cz; 

www.severnimorava.travel;  

• spolupráce s destinačním managementem turistické oblasti Jeseníky – Euroregion 

Praděd a s krajskou destinační společností Moravian Silesian Tourism s.r.o.; 

• zapojení se do projektů: Senior Pas, Špalíček výletů pro každý den jeden – Hrady a 

zámky; 

• famtripy a presstripy: 

o 4. 7. 2018 – italská TV pro pořad „Il Mondo Insience“ 

o 29. 7. 2018 – TBEX – trip youtuberů, bloggerů a vloggerů ( zejména účastníci 

z USA a Kanady). 

 
V roce 2018 byl nově přijatým zaměstnancem připraven marketingový plán organizace na 
období 9/2018 – 12/2021. Na základě prvních kroků realizovaných v souladu s ním lze 
konstatovat, že povědomí o akcích muzea a jeho jednotlivých poboček i o organizaci 
samotné se zásadně zvýšilo a také laická i odborná veřejnost získává ucelené informace 
systematicky a v časově příznivé době pro plánování případné návštěvy muzea či akce. 
Cílené oslovení potenciálních klientů na všech typech médií napomáhá zviditelnění organizace 
i lepší komunikaci s veřejností, což i do budoucna budeme nadále zefektivňovat a rozvíjet. 
K pozitivům muzea patří také práce muzea na poli společenské odpovědnosti. Již 
tradiční aktivitou je poskytování volného prostoru pro prezentaci a prodej svých výrobků 
neziskovým organizacím (zaměřeným na práci s handicapovanými lidmi) v rámci 
velikonočního a vánočního jarmarku. Dále instituce nad rámec tradičních akcí, tzv. Muzea pro 
seniory, které pravidelně pořádá jako společensky odpovědnou aktivitu, zrealizovalo 
v pondělí 29. 10. 2018 přednášku k příležitosti 100. výročí vzniku Československa v Centru 
sociálních služeb pro seniory POHODA v Bruntále. Přednášky a následné debaty se účastnili 
jak klienti, tak i někteří zaměstnanci centra. Všichni přítomní navíc byli ze strany muzea 
obdarováni knihou hradu Sovince a drobným dárkem, který pro seniory připravily děti, které 
byly na zámku na podzimním příměstském táboře.  

Odborná činnost pracovníků muzea byla také v roce 2018 z rozhodující části zaměřena ke 
sbírkám muzea a vycházela z jeho sbírek.  Především se jednalo o aktivity zaměřené 
k výročnímu roku 2018 a realizaci muzejní výstavy „Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 
v letech 1918-1938“, která se konala v termínu 25. 5. 2018 – 28. 10. 2018, a 
stejnojmenným katalogem sbírkových předmětů z fondů muzea, prezentovaných na 
předmětné výstavě. 
Pro muzeum je významným počinem realizace projektu „NKP zámek Bruntál – 
revitalizace objektu Sala Terrena“, který je spolufinancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu 
v prioritní ose 3. Dobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí. Cílem je revitalizace a 
záchrana významného historického objektu areálu Zámku Bruntál "saly terreny". Dále také 
probíhá revitalizace části historické zahrady v rámci NKP, vybudování zázemí pro návštěvníky 
a vybudování nové samostatné expozice lapidária (v zimě také oranžerie). 
Výsledkem projektu bude revitalizovaný objekt „saly terreny“, jež je součástí zámeckého 
parku a bude využíván jako oranžerie v nižším křídle, kde bude současně také menší 
lapidárium se zázemím pro návštěvníky s kapacitou cca 80 osob v prostorách vyššího křídla. 
Terasy budou sloužit k odpočinku a ke kulturním akcím. Realizací projektu dojde 
k rekonstrukci posledního historického objektu v areálu Zámku Bruntál. Zároveň dojde 
k obnovení původních pěšinek od zahradních vrat kolem objektu vč. kamenného schodiště, 
zpevněných ploch i trávníků, květinové a keřové výsadby. 
 

http://www.hradsovinec.cz/
http://www.mubr.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.severnimorava.travel/
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Základní informace k projektu a podrobný popis provedených prací v roce 2018: 
Stavební práce na objektu Saly Terreny započaly předáním staveniště ke dni 15. 6. 2018 a 
první kontrolní den stavby byl stanoven na 29. 6. 2018. 
Objekt stavby se nachází na v areálu zámecké zahrady na parcele č. 2 a 5/1 v katastrálním 
území Bruntál – město. 
Stavbu realizuje Moravskoslezský kraj prostřednictvím stavební firmy FICHNA-HUDECZEK a.s. 
z Píště. 
Stavební firma zahájila svoji činnost přípravnými pracemi jako jsou vyklizení objektu, 
označení stavby a oplocení staveniště. Samotné stavební práce započaly bouracími pracemi 
nevhodných, stavebních konstrukcí, otlučením omítek a přesazením nebo odstraněním 
zeleně, která zasahovala do objektu stavby. Na vrchní části objektu se zahájily práce na 
demontáži stávající dlažby a bourání podkladních konstrukcí dlažeb, jako jsou izolace a 
mazaniny. Taktéž byla demontována a z části očištěna balustráda na vrchní terase. Na 
spodní terase bylo odstraněno nevhodné zábradlí. Dále byla odbourána část poškozené 
klenby včetně násypů dle PD a celá klenba byla podchycena plošným bedněním. Uvnitř 
objektu na podlahách byla odstraněny stávající podkladní betony včetně kanálků. Na tyto 
práce navazovalo odtěžení kufru zeminy pro nové konstrukce podlah, při těchto pracích bylo 
zjištěno, že stávající nosné stěny objektu nemají dostatečnou hloubku základů, což se nedalo 
předpokládat před zahájením stavby. Bylo dohodnuto základové konstrukce posílit, což se i 
provádí.Dále stavební práce pokračovaly spárováním zdiva a kleneb. Venkovní práce 
spočívaly v provedení kanalizační, vodovodní a elektro přípojky, včetně napojení objektu na 
zabezpečovací zařízení. Po té se provedlo odvlhčení zdiva kolem objektu drenážním 
systémem se zásakovými jámami. Také je již provedena přístavba technické místnosti vedle 
nižší terasy. 
 
Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj a muzeum poskytuje součinnost v rámci jeho 
realizace, a to především formou zázemí pro kontrolní dny, spolupráce s krajským úřadem, 
platby autorského dozoru aj. . Dále byly s příslušnými orgány památkové péče řešeny 
potřebné aktivity pro zdárný průběh předmětné akce. 
Do průběhu stavebních prací negativně zasáhly skutečnosti, které v projektu nebyly a 
nemohly být řešeny a vyvstaly v průběhu obnovy památky, a ty měly vliv na termín 
dokončení stavby a také na financování projektu. Předpokládá se prodloužení doby 
realizace cca o rok. 
 
Pro předpokládané výzvy z OP INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -
2020 byly připraveny dva projektové záměry na hradě Sovinci, a to „Severní palác na 
hradě Sovinci“ a „Zbrojnice na hradě Sovinci“. Kromě těchto investičních projektů byly 
zaslány i návrhy na neinvestiční aktivity, které by mohly být přidruženy k případným 
projektům oddělení cestovního ruchu. 
 
Snahou muzea je operativně reagovat na vyhlašované výzvy dotačních programů EU tak, aby 
negativa či nedostatky organizace mohly být eliminovány a jejich potlačení mohlo muzeum 
lépe rozvíjet a nabízet kvalitnější a atraktivnější kulturní služby. 
 
Hospodářský rok 2018 byl z celkového pohledu hodnocení výsledků činnosti 
organizace úspěšný. Nastavený finanční plán čerpání nákladů organizace celkem byl 
splněn na 98,31%. Celkové náklady byly nejvíce ovlivněny akcemi reprodukce majetku, 
opravami a udržováním majetku, kde bylo proinvestováno celkem 6.715.952,72 Kč  z toho 
částku 3.592.128,50 Kč jsme získali prostřednictvím dotací a 3.123.844,22 Kč  jsme 
financovali v této oblasti z vlastních zdrojů. Celkové výnosy organizace nastavené ve 
finančním plánu byly splněny na 98,49 %. 
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Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 84.094,39 Kč za obě 
činnosti. Za zdaňovací období roku 2018 jsme při základu daně z příjmů právnických osob 
uplatnili slevu na dani podle § 35 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů v plné výši a daň po započítání slevy byla nula. Průměrná hrubá mzda 
zaměstnanců vzrostla oproti minulému roku o 2.744 Kč na průměr 25.777 Kč. 
Vlastní podíl organizace na celkových výnosech neboli samofinancování při započítání 
získaných státních dotací je 31,32 %.  
 
 
V Bruntále dne 14. 3. 2019 
 
 
 
 

Ing. Jitka Koščáková v.r. 
         ředitelka 


