Ro ní výkaz o Muzeu v Bruntále, p ísp vkové organizaci, za rok 2013
1.
Název organizace: Muzeum v Bruntále, p ísp vková organizace
Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké nám stí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeum@mubr.cz
URL: www.mubr.cz
Kraj: Moravskoslezský
z izovatel: Krajský ú ad Moravskoslezského kraje
I:O: 00095354
Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, editelka
Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké nám stí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeum@mubr.cz
PoboBky:

Hrad Sovinec, 793 51 autopošta B idliBná
Telefon, fax: 554 295 113
E-mail: sovinec@mubr.cz
Kosárna Karlovice, 793 23 Karlovice ve Slezsku B.p. 146
Telefon, fax: 554 744 077
E-mail: kosarna@mubr.cz

2.
PoBet m2 vlastní výstavní plochy: 3 838 m2
PoBet expozic: 19
PoBet nov uspo ádaných výstav: 19
Návšt vníci expozic a výstav celkem: 54 413
Návšt vníci kulturn výchovných akcí: 40 625
PosluchaBi / návšt vníci p ednášek, exkurzí a odborných výkladG: 1 234
PoBet kulturních akcí: 31
PoBet p ednášek, exkurzí a odborných výkladG: 58
PoBet badatelG: 74
Sbírkové fondy:
muzejní sbírky: 17 827 ev. Bísel chronologické evidence / 46 696 kusG sb. p edm tG
26 680 evidenBních Bísel v Centrální evidenci sbírek MK :R
památkový fond (mobiliá zámku Bruntál, svozy): 1 742 evidenBní Bísla
zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec: 33 500 svazkG
PoBet knihovních jednotek: 12 284
PoBet objektG ve správ prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál)
PoBet objektG ve správ prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec,
kosárna Karlovice ve Slezsku)
Plocha v t chto objektech p ístupná ve ejnosti: 4 839 m2
PoBet zam stnancG (p epoBtený stav): 33
PoBet odborných pracovníkG (kuráto i sbírek, konzerváto i, knihovníci, kulturn -osv toví
pracovníci/výtvarníci, dokumentáto i - p epoBtený stav): 12
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ZÁV+RE-NÁ ZPRÁVA O -INNOSTI A PLN+NÍ ÚKOL9 P:ÍSP+VKOVÉ
ORGANIZACE KRAJE V ODV+TVÍ KULTURY ZA ROK 2013
MUZEUM V BRUNTÁLE, P:ÍSP+VKOVÁ ORGANIZACE
ZÁMECKÉ NÁM+STÍ 7, 792 01 BRUNTÁL

A) PLN+NÍ -INNOSTI ORGANIZACE
3. Pln ní innosti organizace
3a) Pln né st Cejní úkoly
- práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupn , poBítaBová evidence a
digitalizace, implementace nového programu na evidenci sbírek Museion
depozitární reLimy, hlášení do CES, inventarizace ádná, lokaBní seznamy,
konzervace sbírek, zápGjBky) (viz bod 3.b.I.)
- provozování celkem 19 expozic - viz bod 4. Pln ní poslání organizace
- úpravy a dopln ní stávajících expozic, p íprava nových, zejména ( viz bod 3.b.II.):
- kosárna v Karlovicích s areálem- úpravy a dopln ní expozic, reinstalace
expozice „Zem d lské stroje, ná adí a ná iní“, vybudování nové expozice o
bylinách a expozice chlév v Karlovicích
- zámek Bruntál - úpravy a dopln ní stávajících expozic
- hrad Sovinec - úpravy a dopln ní stávajících expozic
- p íprava a realizace výstav - nov realizováno celkem 19 výstav (celkem 20 i
s výstavou z roku 2012)- viz bod 4. Pln ní poslání organizace
- p íprava a realizace celkem 31 doprovodných kulturních akcí - viz bod 4. Pln ní
poslání organizace
- odborná a výzkumná Binnost vBetn p íprav workshopu (bod 3.b.II.)
- ediBní a publikaBní Binnost (bod 3.b.III.)
- realizace p ednášek, sluLby badatelGm (bod 3.b.IV.)
- sluLby muzejní knihovny
3b) Zpráva o pln ní úkolI
Muzejní odborné Binnosti (péBe o p edm ty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové
fondy, knihovní fondy a fotoarchiv) a prezentaBní a kulturn osv tová Binnost byly v roce
2013 zabezpeBovány v souladu s platnou organizaBní strukturou Muzea v Bruntále, p.o.,
útvary muzejním a památkové péBe. Na pln ní stanovených úkolG se podíleli:
Mgr. Hana Garncarzová - editelka Muzea v Bruntále; koncepce odborné Binnosti;
koncepce a organizace výstav moderního výtvarného um ní
Muzejní útvar - péBe o p edm ty kulturní povahy (sbírky muzejní knihovní fondy a
fotoarchiv), prezentaBní a kulturn osv tová Binnost:
Mgr. Monika Balarinová - konzervátorka
Mgr. Viktor :apka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu
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Mgr. Igor Hornišer - historik, kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné
- spoleBenskov dní
Bc. Adéla Chylíková - kurátorka sbírkových fondG (od 3.6.2013 - úvazek 0,5, od 1.9.2013
úvazek 0,75)
Bc. Martin Kahoun - konzervátor
Mgr. Kv toslava Málková, PhD. - kurátorka podsbírky jiné - spoleBenskov dní, s
výjimkou fondu archeologie, lesnictví, militaria a Básti fondu historie um ní
(zkrácený úvazek 0,3 do 14.6.2013, od 15.6.2013 mate ská dovolená)
PhDr. Tomáš Niesner - zástupce editele, vedoucí muzejního útvaru, historik, kurátor
fondu militaria a odborná správa fondu numismatika podsbírky jiné spoleBenskov dní
Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tiskG, kurátorka zámecké knihovny - Básti
fondu deponovaného v mezaninu severního k ídla zámku
Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - p írodov dní a fondu lesnictví
z podsbírky jiné - spoleBenskov dní
ZdeQka Šipošová - výstavá ka (úvazek 0,75)
Útvar památkové péBe - odborná péBe o nemovité i movité kulturní památky ve správ
Muzea v Bruntále, tj. o zámek Bruntál s areálem, hrad Sovinec, kosárnu v Karlovicích,
o mobiliární fond zámku Bruntál a historické knihovny zámku Bruntál a hradu Sovince:
PhDr. Tubica Mezerová - vedoucí útvaru, historiBka um ní, památká ka, kurátorka
památkových fondG, a Básti muzejního fondu historie um ní, odborná správa
muzejního fondu historie um ní podsbírky jiné- spoleBenskov dní
Ji ina Miketová – správce, pokladník a prGvodce kosárny v Karlovicích
Kate ina Jarmarová – kastelánka hradu Sovinec
Jana Barová – pokladník, prGvodce na hrad Sovinci
Filip Ondruška – údrLbá hradu Sovince
Ing. Karel Raszka - prGvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále
Petra Kociánová - prodejce a prGvodce na hrad Sovinci
Leopold Ullmann - prodejce a prGvodce na hrad Sovinci
Sezónní prGvodci
Pln ní pracovních úkolG bylo i v tomto roce do znaBné míry ovlivn no zprvu zkráceným
pracovním úvazkem odborné pracovnice Mgr. Kv toslavy Málkové, Ph.D. (úvazek 0,3) a
jejím následným odchodem na mate skou dovolenou (15.6.); její pracovní povinnosti
v oblasti evidence sbírek od Bervna p evzala Bc. A. Chylíková . Správu depozitá G Mgr. K.
Málkové, Ph.D. v dob její nep ítomnosti na pracovišti vykonávala celoroBn Ing. Iveta
Svobodová. Plnit úkoly v oblasti odborných Binností napomáhali i externí spolupracovníci
- PhDr. Petr Vojtal ze Slezské univerzity v Opav jako p edseda redakBní rady Sborníku
bruntálského muzea a Blen Poradního sboru pro sbírkotvornou Binnost Muzea v Bruntále
(PSS:) a další Blenové PSS: - Ing. Štefan Janšto (Lesy :R), Old iška Bráchová (ZA
Opava - SOkA Bruntál) a Martin Bodešínský (St edisko ekologické výchovy Krnov).
3.b.I. Sbírkotvorná a dokumenta ní innost - muzejní sbírky, památkový fond, další
fondy
PoBetní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (p írGstky), konzervování a restaurování,
výpGjBky a zápGjBky - viz tabulka „Oborové ukazatele“ “ - dále dopln ní:
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- Muzejní fondy
- po etní stav muzejních sbírek: 17 827 p írGstkových Bísel, 46 696 kusG p edm tG
- evidence v Centrální evidenci sbírek MK :R - celkem 26 680 evidenBních záznamG (stav k 31.12. 2013), z toho
- podsbírka jiná-spoleBenskov dní: 24 855 evidenBních záznamG (vy az. 3 454 ev.z.)
- podsbírka jiná-p írodov dní:
1 825 evidenBních záznamG (vy azeno 558 ev.z.)
- hlášení odeslána k 20.5. (525 záznamG) a 20.11. (311 záznamG, odesláno
10.12.2013) - hlášení k 20.2. a 20.8. neodeslána a k 20.11. odesláno aL v prosinci
z dGvodG nedodání potvrzených d ív jších hlášení Ministerstvem kultury :R
- akvizice: celkem 348 p írGstkových Bísel, tj. 471 kusG sbírkových p edm tG, z toho
- podsbírka jiná-spoleBenskov dní: 338 p írGstkových Bísel, tj. 400 kusG
- podsbírka jiná-p írodov dní: 10 p írGstkových Bísel, tj. 71 kusG
- vy azení sbírkových p edm tG: vy azeno celkem 17 p írGstkových Bísel, 19 kusG
sbírkových p edm tG, všechny z podsbírky jiné-spoleBenskov dní. P edm ty byly
vy azeny na základ výsledku ukonBeného desetiletého cyklu inventarizace Sbírky
Muzea v Bruntále, která prob hla v letech 2002–2012, rozhodnutím editelky Muzea
v Bruntále o vy azení t chto p edm tG ze sbírkové evidence z dGvodu
neupot ebitelnosti - ztráty ze dne 25.3.2013.
- evidence muzejních sbírek 2. stupn - systematická - zpracováno 706 sbírkových
p edm tG, - z toho podsbírka jiná-spoleBenskov dní: 629
- podsbírka jiná-p írodov dní: 77
- Památkové fondy:
- Mobiliární fond zámku Bruntál vBetn svozG
1 742 ev. jednotek p edm tG, v programu CastIS opraveno 22 evidenBních záznamG
- Evidence fondI muzejního, památkového a knihovního výpo etní technikou - celkem
zpracovány 2 164 p edm ty
- v programu DEMUS (muzejní sbírky): 1 937
z toho v programu DEMUSevi (muzejní sbírky, 1. stupeQ): 1 231
v programu DEMUSkat (muzejní sbírky, 2. stupeQ):
706
- v programu CastIS (památkový fond):
22
- v programu KP win (muzejní knihovna): 205
Evidence muzejních sbírkových p edm tG v roce 2013 byl zkomplikována zahájením
implementace evidenBního programu pro muzejní sbírky Museion firmy MUSOFT;
v prGb hu roku byly instalovány podpGrné programy Oracle a licence programu
Museion, konvertovány databáze z programu DEMUS, které po konverzi pot ebovaly
adu oprav a dopln ní, následn byla kontrolována funkBnost jednotlivých modulG a
výstupG, z nichL n které byly dle poLadavkG, aby byly v souladu s platnými právními
p edpisy, upravovány Bi teprve tvo eny. Z dGvodG konverze byla evidence v programu
DEMUS ukonBena k 30.6.2013; vzhledem k ne úplné funkBnosti programu Museion a
nutnosti p evést sbírky do digitální podoby byla evidence v programu DEMUS
obnovena v prosinci 2013.
- digitalizace sbírek - digitalizováno 445 ks p edm tG, 572 snímky
- inventarizace ádná sbírkového fondu prob hla ve dnech 18. 2.–2. 12. 2013. V prGb hu
inventarizace byly zinventarizovány sbírkové p edm ty zapsané pod 1 750
p írGstkovými Bísly. Inventarizací v roce 2013 byl v souladu s § 12 zákona B. 122/2000
Sb., o ochran sbírek muzejní povahy, a § 3 vyhlášky MK :R B. 275/2000Sb, kterou
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se provádí zákon B. 122/2000 Sb., zahájen další desetiletý cyklus úplné inventarizace
Sbírky Muzea v Bruntále
- nápravná opat ení z inventarizace 2012 provedena do 31. 3. 2013, nápravná opat ení
z inventarizace 2013 na ízena 5. 12 . 2013 s datem pln ní k 31. 5. 2014.
- pohyb sbírek - zápGjBky a výpGjBky: poBet viz tabulka „Oborové ukazatele“; související
výkony - výb r p edm tG, jejich nafocení, ošet ení konzervátorem, veškeré evidenBní
záznamy, smlouvy atd. (Málková, Mezerová, Svobodová, Niesner, "apka, Balarinová,
Kahoun)
- externí restaurování a konzervování sbírek - zrestaurovány 24 sbírkové p edm ty
(8 - muzejní fond, 16 - památkový fond)
- pro rok 2014 p ipravováno 28 p edm tG památkového fondu pro externí
restaurování z finanBních titulG MK :R
- konzervování sbírek - konzerváto i muzea zkonzervovali celkem 211 p edm tG kulturní
povahy
- preparování sbírek- extern preparováno 9 zví at
- depozitární reCimy - oznaBování sbírek evidenBními Bísly a jejich ukládání, vydávání
sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zp tné uloLení, aktualizace
lokaBních seznamG, kontroly stavu sbírek za úBasti konzervátora, p edávání
vytipovaných ohroLených p edm tG konzervátorGm k ošet ení, úklidy depozitá G apod.
apod.
- jiná práce s p edm ty kulturní povahy - vydání deponovaného d dictví po p. Tvrzkém
- muzejní knihovna: celkem 12 284 knihovní jednotky
p írGstky - 154 knihovní jednotky
výpGjBky - 434
poBet evid. Btená G: 55
poBet návšt vníkG celkem: 685
externí digitalizace knihovního fondu - Moravskoslezská v decká
knihovna
3.b.II. Odborná innost
- p íprava expozic nových, úprava a dopln ní stávajících - 2 nové expozice, 1 nov
instalovaná, 3 upravované a doplQované
(p ehled expozic viz v bod 4. Pln ní poslání organizace):
- zámek Bruntál - zámecká expozice - zámek Bruntál - dopln ní instalace o další
p edm ty kulturní povahy
- hrad Sovinec - expozice lesnického školství - instalace do nových vitrín
- kosárna Karlovice - reinstalace expozice „Zem d lské stroje, ná adí a ná iní“
- instalace nové expozice „Bylinková p&da“
- instalace nové expozice „Chlév“
- dopln ní expozice lesnictví, provedeny úpravy a opravy
- p íprava výstav obsahov -scénaristická, organizaBní, p íprava odborných textG aj. - viz
p ehled výstav v bod 4. Pln ní poslání organizace
- výstavy moderního výtvarného um ní (Garncarzová)
- Mimo výstavy, které byly realizovány v objektech muzea, byly 3 výstavy odborn
p ipravené pracovníky muzea instalováno v BuBovicích (:okoláda, 770 návšt vníkG),
v IvanBicích (Káva, 437 návšt vníkG), v Semilech (Med, výstava pokraBuje do roku
2014) a v Ostrav (Med)
- p íprava akcí -organizaBní - viz p ehled akcí v bod 4. Pln ní poslání organizace:
- vánoce, velikonoce na zámku v Bruntále (Nováková; Mezerová)
- Den památek (Mezerová, Niesner)
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- muzejní noc (Nováková, Hornišer; Mezerová)
- Fajne leto v kosárn 4. 8. 2013 (Mezerová)
- Hradozámecká noc s netopýry – zámek Bruntál 31. 8.2013 (Mezerová; Niesner)
- Hradozámecká noc na hrad Sovinci 31. 8. 2013 (Mezerová, Jarmarová)
- Gastrofestival 29.9.2013
- akce na hrad Sovinci (Mezerová, Jarmarová)
- p íprava textI, p ednášek, odborných výkladI a akcí - viz níLe bod
„3.b.III.PrezentaBní Binnost“ a „4. Pln ní poslání organizace“
- p íprava sborníku muzea (2013) : soust ed ní p ísp vkG,editorské, redaktorské,
korektorské práce (Niesner, "apka)
- posudky, vedení prací, odborné praxe atd.
- zpracovávání odborných posudkG: 7 (Mezerová 6, Niesner 1)
- vedení 8 diplomových a seminárních prací studentG (Mezerová 7, Niesner 1)
- vedení odborných praxí 3 studentG (Mezerová 2, Hornišer 1)
- p íprava a organizace konferencí, seminá I, worshopI viz i níLe 3.b.IV.
...konference, seminá e, workshopy:
- výzkumné a odborné úkoly, dokumenta ní innost
- „Znamení vertikál – Církevní 4ivot eského Slezska od st edov ku po první sv tovou
válku.“ Projekt ešený Slezským zemským muzeem v Opav . Výb r exponátG,
zpracování soupisu vBetn identifikaBních údajG a základního popisu;
zpracovávání 33 hesel jednotlivých exponátG do katalogu (viz i 3.b.III.), p íprava
a p edání exponátG (Mezerová, Niesner)
- „"eská spole nost v období normalizace a transformace. 7ivotopisná vypráv ní“.
Úkol ešený Ústavem soudobých d jin Akademie v d :eské republiky v letech
2011 – 2015.“ Participace na projektu - realizace v regionu Moravskoslezského
kraje. 2013: metodologické školení, zp esn ní postupu prací a stanovení dalšího
harmonogramu - Pardubice 21.3.2013, Sovinec 7.6.2013 (Niesner)
- „Lidová architektura, movité kulturní památky.“ Úkol ešený NPÚ, ú.o.p. Ostrava
(Mezerová)
- „Popis terénních poz&statku d&lních d l a hornických sídel v prostoru And lskohorského rudného revíru“ - zam ování dGlních d l a prostoru technického zázemí
na Javorovém vrchu ((Wortgottes, Simon a Juda, Ursula), v lokalit dGlního díla
Prokopi a v lokalit Suchá Rudná. Institucionální. (Hornišer)
- Zpracování a rekonstrukce archeologického keramického materiálu z hradu Sovince.
DokonBení. Institucionální. (Hornišer)
- odborná innost další:
- „Slovenské osobnosti v "echách“. Studentské práce. :lenka hodnotící komise ÚSD
AV :R(Mezerová)
- „Konkurz pro ka4dého.“ Sout L zorganizovaná OA a SZTŠ Bruntál - Blenka poroty
(Mezerová)
- Spolupráce (odborné podklady a východiska) na projektové dokumentaci a projektech:
Hrad Sovinec – oprava zp ístupn ní barokního opevn ní a podzemní chodby
Hrad Sovinec – obnova 6.nádvo í (1.etapa)
Hrad Sovinec – obnova opevn ní KoBiBí hlava
Zámek Bruntál – sochy v zámeckém parku PZAD
Restaurátorský a stavební dozor a dohled:
Zámek Bruntál – nádvo í: ková ské prvky, kamenné prvky a nást nné malby;
dve e a okna
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Hrad Sovinec – opevn ní KoBiBí hlava velká bašta
Kosárna Karlovice - chlév
(vše Mezerová)
- Bruntál - zámecký park zajišt ní a realizace letního a podzimního ošet ení stávající
výsadby v parku a o ez stromG; zajišt ní povolení a skácení 4 stromG
v zámeckém parku (Svobodová)
- Sovinec - ošet ení ovocných stromG na hrad (Svobodová)
- Karlovice - sázení ovocných stromkG (Svobodová)
- Odborné pGsobení v redakBní rad V stníku Asociace muzeí a galerií :R
(Garncarzová)
- Práce v kulturní komisi p i M Ú v Bruntále (Garncarzová)
- Práce v Komisi stavební a regenerace MPZ p i M Ú v Bruntále (Mezerová)
- Práce v por. sboru pro sbírkotvornou Binnost M stského muzea v Krnov (Mezerová)
- Práce v por. sboru pro sbírk. Binnost Muzea T šínska v :eském T šín (Niesner)
- Práce v por. sboru pro sbírk.Binnost Vlastiv dného muzea v Šumperku (Niesner)
- Práce v pracovní skupin Asociace muzeí a galerií :R pro statistiku (Niesner)
- PGsobení v institucionální památkové rad NPÚ – pracovišt Olomouc (Niesner)
3.b.III. Prezenta ní innost
- edi ní innost:
- :apka, V. – Mezerová, T: Zámek Bruntál. Leporelo. Bruntál 2013, náklad 5 000 ks.
- Sborník bruntálského muzea 2013. P íprava k vydání: redakBní rada V. :apka
(grafické práce), T. Niesner (editorské, redaktorské, korektorské práce), P. Vojtal
(p edseda, jazyková úprava). Bruntál 2013, 122 s., náklad 300 ks.
- vydání propagaBních letákG „Zámek Bruntál“, „Hrad Sovinec“, „Kosárna Karlovice“,
„PF 2014“ s informacemi o muzeu, 3 pozvánky k výstavám , 3 kalendá íky
s objekty, (celkem 10 tiskovin)
- odborné texty publikované:
Hornišer, I.: Historie školy v Malé Morávce a na Bruntálsku. Svatováclavský sborník
XIII, s. 99–102, Jeseník 2013.
Hornišer, I.: Karel Typovský. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, íjen 2013, s. 6.
Hornišer, I.: Oslavy 700. výroBí zaloLení m sta Bruntálu v roce 1913. Náš
domov,12.6.2013, s.5–13.
Hornišer, I.: PrGmyslová výstava 1913 v Bruntále. Sborník Bruntálského muzea 2013, s.
5–22.
Hornišer, I.: T La stvo rodiny RaabG. Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, prosinec
2013, s. 6.
Málková, K.: Betlémy Muzea v Bruntále a betlemá i v ní zastoupení. Betlémy a
betlemá i 87, B. 1/2013, roBník 23, s. 7–12.
Málková, K.: Prapor SpoleBenstva peka G v Bruntále z roku 1948 a historické okolnosti
jeho vzniku. Sborník Bruntálského muzea 2013, s. 100–110.
Mezerová, T. a kol: PrGvodce m stem Bruntál. Drobné sakrální stavby, památníky a
sochy. Náš domov, 24.4.2013, s.7–8; 9.5.2013, s.7–8; 22.5.2013, s.7-8; 12.6.2013,
s.13–14; 26.6.2013, s.7-8; 17.7.2013, s.7–8; 14.8.2013, s.7–8; 4.9.2013, s.11–12; .
Mezerová, T.a kol: PrGvodce m stem Bruntál. M stské opevn ní. Náš domov,
27.3.2013, s.7–8; 10.4.2013.
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Mezerová, T.a kol: PrGvodce m stem Bruntál. Nám stí. Náš domov, 27.11.2013, s.7–8;
18.12.2013, s.7–8;
Mezerová, T.: texty 26 hesel do katalogu výstavy „Znamení vertikál – Církevní 4ivot
eského Slezska od st edov ku po první sv tovou válku.““. In: P.Šopák a kol.:
Znamení vertikál – Církevní 4ivot eského Slezska od st edov ku po první sv tovou
válku.“. Opava 2013, s. 27, 28, 29, 84, 150, 151, 152, 153, 179, 220, 247, 253, 272,
280, 281, 282, 283, 324, 338, 347,355,373, 401.
Niesner, T.: PrGvodce m stem Bruntál. Zámek Bruntál. Náš domov, 16.1..2013, s.7–8;
13.2.2013, s. 7–8; 27.2.2013, s. 7–8; 13.3.2013, s. 7–8.
Niesner, T.: Muzeum v Bruntále. Kulturn -historická encyklopedie Slezska a severní
Moravy, Ostrava, Ostravská univerzita 2013.
Niesner, T.: texty 7 hesel do katalogu výstavy „Znamení vertikál – Církevní 4ivot
eského Slezska od st edov ku po první sv tovou válku.““. In: P.Šopák a kol.:
Znamení vertikál – Církevní 4ivot eského Slezska od st edov ku po první sv tovou
válku.“. Opava 2013, s. 284–285, 288, 289, 331–332, 359, 392–393, 491.
Niesner, T. – Vojtal, P.: Jind ich Gola. Sborník Bruntálského muzea 2013, s. 119–120.
Svobodová, I.: Mezinárodní konference 100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách
na zámku v Bruntále. Sborník Bruntálského muzea 2013, s. 111–118.
- odborné texty zpracované a p ipravované:
Hornišer, I.: Kachle se znakem Leopolda I. na Bruntálsku. (do sborníku muzea 2014)
Hornišer, I.: Výb rový lexikon osob a osobností Bruntálska (116 stran)
- televizní a rozhlasové relace: celkem 9 televizních a rozhlasových relací (TV Polar, :T
Ostrava, :R Olomouc, Rádio Proglas - Garncarzová, Mezerová, Hornišer, Niesner)
- propagace: - v tisku 105 textG o muzeu
- programové letáky památkových objektG (Mezerová)
- propagaBní texty pro :SHMO, Kudy z nudy, Turistické známky známková místa, Tixík, Kapka Moravy, program ŠZáva (Mezerová)
- propagace na vlastních i cizích www. stánkách
- propagace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno
- zpracování nových informaBních panelG (Mezerová)
3.b.IV. Realizace p ednášek, sluCby badatelIm, konference, seminá e, workshopy
- p ednášky - 35, 19 témat, 1 234 poslucha i (Mezerová - 20, 640 poslucha &, Hornišer 6, 250 poslucha &, Niesner - 9, 344 poslucha i)
- odborné výklady v expozicích a na výstavách - 23 (Mezerová 21, Niesner 1, Šipošová 1)
- badatelé - 74, z toho 26 ve sbírkách, 48 faktografické informace z oborG v muzeu
zastoupených (Málková - 16, Mezerová - 23, Svobodová - 6, "apka - 7, Hornišer - 7,
Niesner- 15)
- Konference, seminá e, workshopy:
- 12. workshop orální historie, zorganizovaný ve spolupráci s ÚSD AV :R, Univerzitou
Karlovou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a :eskou asociací orální
historie (7.6.–8.6.) (Niesner). PoBet úBastníkG: 61 (22 p ednášejících)
- X. praLská mezinárodní konference slovenských st edoškolákG a jejich hostG.
Konference zorganizovaná DokumentaBným a múzejným strediskom slovenskej
menšiny v :R a Centrem d jin národnostních, etnických a náboLenských menšin
ÚSD AV :R - Blenka poroty (Mezerová)
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Oborové ukazatele
OBOROVÉ UKAZATELE
26 680

sbírkových p edm tI v CES (centrální evidence sbírek)

348 ev.B. / 471 ks

p írIstky sbírek celkem
-p írGstky sbírek (nákup)

60 ev.B. / 77 ks

-p írGstky sbírek (v KB)

107 280,- KB

-p írGstky sbírek (bezúplatný p evod-dar, d dictví,…)

90 ev.B. /90 ks

-p írGstky sbírek (vlastní Binnost)

198 ev.B. / 304 ks
244

konzervované a restaurované p edm ty (ks)

426 /31 smlouva/

po et výpIj ek jinému subjektu
A) SBÍRKY (PO-TY)

78 /121 smluv/

po et výpIj ek od jiného subjektu

B) PUBLIKA-NÍ -INNOST
C) GRANTOVÉ PROJEKTY
(nad 20.tis. K )

odborné texty (Blánky)

47

propagaBní Blánky psané zam stnancem PO

29

Blánky v tisku týkající se PO

105

poBet vydaných publikací, letákG,…

12

poBet podaných p ihlášek

5
z toho poBet úsp šných

2

poznámky: odborné texty a vydané publikace viz bod 3.b.III
- grantové projekty (bez krajských):
- úsp šné: MK :R - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního d dictví 2013; MK :R - Program
restaurování movitých kulturních památek
- neúsp šné: MK :R - Program záchrany architektonického d dictví - 2 Ládosti, MK :R - Podpora
obnovy kult. památek prost ednictvím obcí s rozš. pGsobností

4. Pln ní poslání organizace:
-INNOST ORGANIZACE:
4.1 poBet výstav celkem v rámci PO (i pokraBující z p edešlého období):

20

z toho p evzaté výstavy

4

z toho poBet nov otev ených výstav

19

4.2 poBet expozic celkem

19
z toho poBet nov otev ených expozic

4.3 doplQující kulturní akce – placené, neplacené

2
31

NÁVŠT+VNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ
poBet expozic, výstav a akcí
výstavy a expozice = body 4.1 + 4.2
ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3)
ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3)
knihovna

39
29
2

xxx

poBet návšt vníkG*

54 413
39 818
807
685

* u placeného vstupu dle poBtu prodaných vstupenek – v p ípad placení jednoho vstupného na více akcí v daném
objektu návšt vníky nepoBítat 2 x

poznámka: v návšt vnosti nezahrnuti úBastnící p ednášek, exkurzí a odborných výkladG (1 234 osoby);
dále nezahrnutí úBastnící svatebních ob adG - 1 926 osob (Bruntál - 1 442 osoby, Sovinec- 484 osoby)

9

Zámek Bruntál - expozice
Název expozice: Zámecká expozice Bruntál
celoro ní provoz
Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s pGvodním mobiliá em ze 16. aL 19.
století, schodišt a kaple v p ízemí, upravovaná a doplGovaná
Nadregionální.
Název expozice: `emeslo má zlaté dno
celoro ní provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce p edstavena pomocí autentických sbírkových
p edm tG jednotlivá emesla a Livnosti, didaktická sloLka .
Regionální.
Název expozice: P íroda Bruntálska
celoro ní provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prost edky zobrazena fauna regionu
v celé ší i, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická sloLka.
Regionální.
Zámek Bruntál - výstavy
Název výstavy: „Síla medu“
termín: (6.12.2012) - 31.1.2013
Obsah: výstav z roku 2012 o vBelách a jejich chovu, o vBelích produktech a jejich
významu pro Blov ka
Regionální
Název výstavy„Dev t fotograf&“
termín: 28.2.. - 22. 3. 2013
Obsah: výstava fotografií 9 bruntálských fotografG
Místní
Název výstavy„Kamzíci“
termín: 14.3. - 14.4.2013
Obsah: výstav fotografií známého bruntálského fotografa Mikulky
Regionální
Název výstavy: „Velikono ní kaple“
termín: 23.3.2013
Obsah: instalace zámecké kaple v rámci velikonoc na zámku
Místní
Název výstavy: „Boleslav Polnar“
termín: 26.3. - 28.4.2012
Obsah: výstava polského um lce moderního výtvarného um ní
Nadregionální
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Název výstavy: „Zámek Bruntál ve fotografii“
termín: 16.4. - 31.5.2013
Obsah: zámek Bruntál v um lecké i dokumentární fotografii
Regionální
Název výstavy: „Bruntál 1213–2013. Spolkový 4ivot v Bruntále“
termín: 17.5. - 28.7.2013
Obsah: výstava k výroBí m sta o jeho historii a spolcích
Regionální
Název výstavy: „Dokumentace oprav nádvo í“
termín: 17.5.2013
Obsah: výstava dokumentace v zámecké expozici v rámci Muzejní noci
Místní
Název výstavy: „František Segrado - Recyklace“
termín: 4.6. - 14.7.2013
Obsah: výstava tvorby moderního výtvarného um lce
Regionální
Název výstavy: „Lesní sm s Davida Jedli ky“
termín: 23.7. - 23.8.2013
Obsah: obrazy moderního výtvarného um lce
Regionální
Název výstavy: „Bruntál v um ní a um leckých emeslech“
termín: 1.8. - 29.9.2013
Obsah: výstava k výroBí m sta, m sto jako inspirace pro um ní a um lecká emesla;
Regionální
Název výstavy: „Dana Puchnarová - Dar radosti“
termín: 24.9. - 13.10.2013
Obsah: ilustrace ke sbírce básní R. Thákura GitandLali
Regionální
Název výstavy: „Salon 2013. Bruntálští výtvarníci“
termín: 10.10. - 8.12.2013
Obsah: výstava k výroBí m sta, prezentující výtvarníky z Bruntálu
Regionální
Název výstavy: „Vojt ch Pálka - Grafiky“
termín: 15.10. - 22.11.2013
Obsah: tvorba významného um lce
Regionální
Název výstavy: „Váno ní kaple“
termín: 14.12.2013
Obsah: instalace zámecké kaple v rámci vánoc na zámku
Místní
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Název výstavy: „Narodil se, chci zv stovat...“
termín: 5.12.2013 - 12.1.2014
Obsah: výstava betlémG a betlémových figurek ze sbírek muzea, prezentace
keramického betlému J. Hrubého
Regionální
Návšt vnost expozic a výstav v bruntálském zámku: 29 285
Zámek Bruntál - akce
Název akce: „Velikonoce na zámku“
termín: 23.3.2013
Obsah: folklorní p edstavení velikonoBních zvykG, vyráb ní kraslic, prodejní jarmark,
sout L o nejkrásn jší kraslici, zámecká kaple instalována velikonoBn
Placená akce.Místní.
Název akce : „Mezinárodní den památek - zp ístupn ní podzemního krytu v zámeckém
parku“
termín: 17.4.2013
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni památek, zp ístupn ní protileteckého krytu z konce
2. sv tové války
Neplacená akce. Místní.
Název akce: „Velká muzejní noc“
termín: 17.5.2013
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí, zahájení výstavy „Bruntál 1213–2013.
Spolkový 4ivot v Bruntále “, doprovodný program, besedy s p edstaviteli spolG a
obBanských sdruLení, noBní prohlídky zámecké expozice
Placená akce. Místní.
Název akce:“Hradozámecká noc s netopýry“
termín: 31.8.2013
Obsah: netradiBní veBerní prohlídky zámecké expozice, v zámeckém sklepení program
v novaný netopýrGm (ve spolupráci s ChKOJ)
Placená akce. Místní
Název akce: „Gastrofestival“
termín: 29.9.2013
Obsah: 3. roBník gastrofestivalu, organizovaného Moravskoslezským krajem
Placená akce. Regionální.
Název akce: „Vánoce na zámku“
termín: 14.12. 2013
Obsah: vánoBní zvyky, vánoBní jarmark, vyhodnocení sout Le o nejkrásn jší vánoBní
ozdobu.
Placená akce. Místní
Návšt vnost akcí v bruntálském zámku: 6 096
Návšt vnost expozic, výstav a akcí na zámku celková: 35 381
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Muzeum Karlovice - expozice (zp ístupn ny 2.4.2013)
Název expozice: :lov k a les. Expozice lesnictví.
Obsah: semená ství a školka ství, ochrana a p stování lesa, t Lební Binnost,
hospodá ské plánování v lesním hospodá ství. Nová lesnická expozice ve 4 místnostech
2. patra kosárny komplexn p edstavující lesnickou Binnost od p stování lesa aL po
hospodá ské vyuLití.
Regionální.
Název expozice: Domácnost z první poloviny 20. století
Obsah: ve 2 místnostech v p ízemí stylov za ízené místnosti originálním mobiliá em,
v 1. pat e za ízená kuchyn a pracovna lesníka
Regionální.
Název expozice: Obydlí lesníka
Obsah: v 1. pat e za ízená kuchyn a pracovna lesníka. Regionální.
Regionální.
Název expozice: Zem d lské stroje, ná adí a náBiní
Obsah: nov instalovaná expozice ve zrekonstruované stodole vedle kosárny
Regionální.
Název expozice: Chlév pro hospodá ská zví ata
Obsah: v samostatném zrekonstruovaném objektu chléva nová instalace pGvodního
vyuLití Regionální.
Název expozice: Bylinková pGda
Obsah: na pat e stodoly nová instalace léBivých bylin
Regionální.
Muzeum Karlovice - výstavy
Název instalace: „Velikonoce v kosárn “
termín: 30.3.2013–1.4.2013
Obsah: velikonoBní instalace expozic
Místní.
Název výstavy: „Vánoce v kosárn “
termín: 26.12.–31.12.2013
Obsah: velikonoBní výzdoba lidového interiérG v minulosti
Místní
Návšt vnost kosárny v Karlovicích (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): 2 291
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Muzeum Karlovice - akce
Název akce: „Fajne léto 2013- Technotrasa“
termín: 4.8.2013
Obsah: v rámci Technotrasy virtuáln spojujících 12 objektG technického rázu v kraji
v objektu kosárny v Karlovicích ukázka práce ková G, seBení trávy kosou, snopkování,
gastronomické speciality apod.
Neplacená akce. Regionální
Návšt vnost akcí: 402
Návšt vnost kosárny celková: 2 639
Hrad Sovinec - expozice (zp ístupn n od 2.4.2013)
Název expozice: Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hrad )
Obsah: expozice v p ízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hrad a
unikátní erbovní galerii BlenG `ádu n meckých rytí G na kachlích. Regionální.
Název expozice: St ípky z historie hradu
Obsah: v pat e purkrabství - historie hradu pomocí autentických p edm tG, fotografií,
plánG, map.Regionální.
Název expozice: Historie lesnického školství na hrad Sovinci
Obsah: expozice v novaná lesnickému školství a lesnictví jako v d , v konírnách.
Upravovaná a doplGovaná.
Regionální.
Název expozice: Zbran ze sbírek Muzea v Bruntále
Obsah: v pat e purkrabství nejzajímav jší a nejcenn jší zbran ze sbírek muzea.
Regionální.
Název expozice: Rytí ský sál
Obsah: expozice v pat e tzv. Remteru. Regionální.
Název expozice: Kancelá
Obsah: v budov 6. brány za ízena kancelá dobovým mobiliá em z konce 19. století.
Regionální
Název expozice: Hradní pokoj
Obsah: v budov 7. brány za ízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliá em
z konce 19. století. Regionální.
Název expozice: Právo útrpné na hrad
Obsah: muBírna ve sklep purkrabství pomocí replik. Regionální.
Název expozice: Vinný sklep
Obsah: expozice ve sklep ve skále za 5. hradní branou.Regionální.
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Název expozice: Jídelní sklep (spiLírna)
Obsah: nová expozice ve sklep JiLního paláce.Regionální.
Hrad Sovinec - výstavy
Název výstavy: „Od vy p ti století VI“
termín: 30.4. - 26.5.2013
Obsah: Výstava historických od vG a doplQkG Veroniky Pilné (od KeltG po baroko).
Regionální
Název výstavy: „Václav Cigler . objekty“
termín: 8.6. - 30.9.2013
Obsah: výstava Václava Ciglera a Michala MotyBky je pojata jako p ipomínka tragické
minulosti hradu s úmyslem evokovat sv tlo a vodu jako nadBasové principy v kontrastu
se vzpomínkou na události
Nadregionální
Návšt vnost expozic a výstav na hrad (všechny expozice v rámci prohlídek objektu): 22 837
Hrad Sovinec - akce
Název akce: BALADY ZBOJNICKÉ
termín: 23.3.–24.3.2013
Obsah: VelikonoBní netradiBní prohlídky a slavnostní otev ení sezóny se zabijaBkou
Placená akce. Regionální
Název akce: BARRANDOV NA SOVINCI
termín: 30.3.–1.4.2013
Obsah: Masky i rekvizity z filmových ateliérG jako výstava i kostymérna pro
návšt vníky.
Placená akce. Regionální
Název akce: PÍŠSALKA ZBROJNOŠE BUEVKA
termín: 13.4.–14.4. 2013
Obsah: Vojenské netradiBní prohlídky.
Placená akce. Regionální
Název akce: REKVIEM ZA RYTÍUE
termín: 20.4. - 21.4.2013
Obsah: Drátenický jarmark a lidová emesla.
Placená akce. Regionální
Název akce: PUÍZRAK Z TEMNÉ VX7E
termín: 27.4.–28.4.2013
Obsah: :arod jnické netradiBní prohlídky - temné síly a pálení Barod jnic
Placená akce. Regionální
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Název akce: JAK SE LIDÉ ODÍVALI
termín: 4.5.2013
Obsah: komentované prohlídky výstavy Od vy p ti století
Placená akce. Regionální
Název akce: ÚTXK Z UÁDU
termín: 18.5.–19.5.2013
Obsah: NetradiBní prohlídky hradních zákoutí.
Placená akce. Regionální
Název akce: ŠKRHOLA A STRAŠIDLO ZE MLEJNA
termín: 25.5.–26.5.2013
Obsah: D tský den.
Placená akce. Regionální
Název akce: LÁRY FÁRY Z POHÁDKY DO POHÁDKY
termín: 5.6..–6.6.2013
Obsah: Pohádkové netradiBní prohlídky - Cesta pohádkovým lesem.
Placená akce. Regionální
Název akce: FILMOVÁ NOC
termín: 29.6.2013
Obsah: TradiBní veBerní koncert s noBním promítáním klubových filmG
Placená akce. Nadregionální.
Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK
termín: 6. 7.–7. 7.2013
Obsah: Jarmark šperka G a emeslníkG s šermí ským programem
Placená akce. Regionální.
Název akce: ZA "EST KRÁLE
termín: 13. 7.–14. 7.2013
Obsah: Sovinec v temné dob t icetileté války
Placená akce. Regionální.
Název akce: HON NA HRADNÍ BESTII
termín: 20. 7.–21. 7.2013
Obsah: Šermí ský den s celodenními hrami pro d ti
Placená akce. Regionální.
Název akce: PAST NA MEDVÉDA
termín: 27. 7.–28. 7.2013
Obsah: VBela ské a lesnické slavnosti za úBasti sokolníkG
Placená akce. Regionální.
Název akce: NA PUÍKAZ CÍSAUE
termín: 3. 8.–4. 8.2013
Obsah: Gotický rytí ský turnaj v seku meBem
Placená akce. Regionální.
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Název akce: STUEVÍC KNX7NY HORTENZIE
termín: 10. 8.–11. 8.2013
Obsah: Pov sti a pohádky s bílou paní
Placená akce. Regionální.
Název akce: ZÁHADA FARÁUOVY SVXTNICE
termín: 16. 8.–17. 8.2013
Obsah: Strašidelné noBní prohlídky
Placená akce. Regionální.
Název akce: HODOKVAS RYTÍUE KOBYLKY
termín: 17. 8.–18..8.2013
Obsah: TradiBní jarmark
Placená akce. Regionální.
Název akce: CHACHAR\V DUKÁT
termín: 24. 8.–25. 8.2013
Obsah: Divadelní pouZ, p ehlídka ostravských souborG
Placená akce. Regionální.
Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC
termín: 31.8.2013
Obsah: TradiBní noBní prohlídky s šermí i
Placená akce. Regionální.
Název akce: KMOTRA SMRT
termín: 14. 9.–15. 9.2013
Obsah: Šermí ské netradiBní prohlídky
Placená akce. Regionální.
Název akce: TAJEMSTVÍ PROKLETÉ TRUHLY
termín: 28. 9.–29. 9. 2013
Obsah: LoupeLnické netradiBní prohlídky
Placená akce. Regionální.
Název akce: CO UKRÝVAJÍ HRADNÍ SKLEPY
termín: 12. 10.–13. 10.2013
Obsah: NetradiBní prohlídky hradních sklepG a opojná vGn vína
Placená akce. Regionální.
Název akce: HOFMISTROVA ZÁVfg
termín: 26. 10.–27. 10.2013
Obsah: Prohlídky p i sokolnických lovech,nejúsp šn jší scénky a slavnostní záv r
sezóny
Placená akce. Regionální.
Návšt vnost akcí celková: 34 127
Návšt vnost hradu celková: 56 964
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ROZD+LENÍ NÁVŠT+VNOSTI DLE POBO-EK

PO a pobo ky

Celkem

95 038

- z toho Zámek Bruntál

35 381

- z toho Hrad Sovinec

56 964

- z toho Kosárna Karlovice

2 693

Pé e o nemovité kulturní památky
- provoz a vyuCití zp ístupn ných památek
pobo ka A - Zámek Bruntál
pobo ka B – Hrad Sovinec
pobo ka C – Kosárna Karlovice
Všechny objekty a areály jsou otev eny a ve ejnosti zp ístupn ny formou výstav, expozic a
ve ejné zelen . Nezp ístupn né Básti plní funkci odborného, administrativního,
hospodá ského a provozního zázemí. Úkoly spojené s jejich správou, provozem, opravami
a údrLbou se plní.
Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, p ísp vkové organizace. Krom expozic,
výstav a zámeckého parku slouLí návšt vníkGm prodejna a informaBní centrum,
poskytující informace o kulturním d ní, sportovních a ubytovacích moLnostech celého
okresu Bruntál. Ostatní prostory jsou vyuLívány jako kancelá e, depozitá e, sklady a šatny.
Samostatn stojí budova dílen, sala terrena a bašta, které se pouLívají jako zázemí pro
hlavní Binnost.
Na hrad Sovinci jsou zp ístupn ny všechny opravené prostory a jsou v nich expozice,
v 1. brán prodejna s pokladnou a informaBním centrem. WC pro ve ejnost jsou umíst na
na nádvo í: 1., 2. (velkokapacitní) a 4.( bezbariérové). V purkrabství, konírnách, remtru,
v interiéru 5., 6. a 7. brán jsou expozice. JiLní palác slouLí k výstavám. P ízemí slouLí
jako zázemí pro kulturní akce. Podkroví 1.brány a koníren, celá 4.brána slouLí jako
ubytovny, ve 3.brán je byt kastelána. Pro kancelá a šatnu zam stnancG slouLí prostor
v p ízemí purkrabství. Jako technické zázemí jsou vyuLívány n které prostory purkrabství,
2. a 3. brány a zbrojnice u 5.nádvo í.
Na hrad Sovinci je kastelán a údrLbá + sezónní pracovníci.
Celý areál kosárny v Karlovicích (krom bytu správce) slouLí k expoziBním úBelGm a je
zp ístupn n ve ejnosti. Funkci provozovatele a správce plnila správkyn areálu kosárny
v Karlovicích a pracovník na p íleLitostnou výpomoc a údrLbu, kte í v budov kosárny i
bydlí.
- opravy, obnova, restaurování
Práce na objektech byla provád ny dodavatelsky i vlastními pracovníky (drobné opravy,
údrLbové práce budov a zelen , nát ry konstrukcí a m íLí, výroba fundusu expozic a
vedení brigádníkG v Bruntále i na Sovinci, …). Ke všem dodavatelským akcím byla
provedena výb rová ízení (zámek Bruntál – 5 výb rových ízení – restaurování na
nádvo í: nást nné malby, ková ské prvky, kamenné prvky, ciferník v Lních hodin, Bistící
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m íL ke kapli; Bruntál Zámecké nám. 3/9 – oprava podchodu; hrad Sovinec – opevn ní
KoBiBí hlava, st echa remtru; kosárna Karlovice – kompletní obnova budovy chléva.
Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektroza ízení, spot ebiBG,
ná adí a p ístrojG vBetn p íslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS,
CCTV ) a kontrola BOZP a PO bezpeBnostním technikem. Všechny zjišt né nedostatky
byly ihned odstran ny.
Opravy, obnova, restaurování a úpravy
útvar památkové pé e, útvar provozn -technický
POBO-KA A - ZÁMEK BRUNTÁL - AREÁL
projekBní práce
stavební a restaurátorské práce
- Obnova nádvo í - I. etapa restaurování (nást nné malby, ková ské prvky,
kamenné prvky)
- Obnova nádvo í I.etapa, fasády – v reLii KÚ MSK
údrLba a opravy
- oprava st ešních krytin po zimním období
- odstran ní závad z elektrorevizí
- nát ry m íLí
- opravy a nát ry oplocení objektu
- vyBišt ní a oprava krytu v parku
- údrLba parku (výsadba, seBení, hnojení, kácení, oprava laviBek, …)
- opravy elektroza ízení (lustry, rozvodny,rozvody, topení, vysoušeBe...)
- dopln ní EZS (kamery, Bidla,...)
- vyBišt ní a výmalba stolárny
expozice
- realizace doplQkG a zm n – dopln ní exponátG, velikonoBní a vánoBní výzdoba;
úpravy textG
ostatní
- výb rová ízení na restaurování nádvo í – nást nné malby, kamenné prvky, kované
prvky, ciferník hodin, Bistící m íL do kaple
- Ládost do PZAD – sochy v parku
POBO-KA B - HRAD SOVINEC
projekBní a p ípravné práce
- zam ení p íkopu
- PD Zp ístupn ní barokního opevn ní a podzemní chodby vBetn p íkopu
- PD Schodišt v severním paláci
- zam ení a stávající stav 6.nádvo í
- zam ení a stávající stav Lesnické školy
- rozpoBet na st echu remtru
- rozpoBet na odstran ní náletové zelen z hradeb a zamezení jejího rGstu
stavební a restaurátorské práce
- oprava vn jších hradeb 1.etapa (KoBiBí hlava) a úprava prostoru Velké bašty
- oprava ost ní 1. brány
údrLba a opravy
- oprava vrat 1. a 5.brány
- oprava dlaLby 1.nádvo í ?
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- opravy st ech po zimním období
- opravy komínG (zaúst ní, dví ka,...) ?
- údrLba inLenýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, BistiBka)
- odstran ní závad z elektrorevizí
- údrLba a Bišt ní celého hradu od náletové zelen
- nát ry kovových a d ev ných konstrukcí (kování, zábradlí,…)
- drobné opravy dlaLeb, hradeb, fasád, st íšek,...
- oBišt ní Básti hradeb a zdiva od náletové zelen
- údrLba BistiBky, rozbor vzorkG
expozice
- nové vitríny do expozice lesnické školy
- reinstalace zbraní
POBO-KA C - KOSÁRNA KARLOVICE
projekBní práce
stavební a restaurátorské práce
- celková oprava chléva
- stodola – dopln ní EZS
- p íst ešek na d evo
údrLba a opravy
odstran ní závad z el. revizí a opravy elektro
drobné údrLbá ské práce (d evo, kování, ...)
oprava podlahy ochozu a kancelá e lesníka
vým na bojleru v byt správce
expozice
- stodola – Bylinková pGda
- stodola – dopln ní expozice Zem d lských strojG
- expozice Bydlení – dopln ní exponátG
ostatní
- Akce Fajne léto – výroba fundusu
BYTOVÝ D9M ZÁMECKÉ NÁM+STÍ 3/9, BRUNTÁL
projekBní práce
- rozpoBet na opravu podchodu
- návrh oprav oken
stavební a restaurátorské práce
údrLba a opravy
- oprava st echy po zim
oprava oken v inspekBním pokoji a v byt
odstran ní závad z el. revizí a opravy elektro
Na všech objektech ve správ Muzea v Bruntále jsou provád ny pravidelné kontroly,
revize a údrCba (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám.3/9, hrad Sovinec, Karlovice)
dodavatelsky:
– EZS, EPS, CCTV
– elektroza ízení
– komínG
– plynu
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–
–

spot ebiBG, ná adí a p ístrojG vBetn p íslušenství
tlakových nádob

Výb rová ízení na restaurování a dodavatelské stavební práce:
zámek Bruntál – restaurování na nádvo í: nást nné malby
ková ské prvky
kamenné prvky
ciferník v Lních hodin
Bistící m íL ke kapli;
Bruntál Zámecké nám. 3/9 – oprava podchodu;
hrad Sovinec – opevn ní KoBiBí hlava
st echa remtru;
kosárna Karlovice – kompletní obnova budovy chléva
Mezerová, Rada
Návrhy realizací, restaurátorské zám ry, Ládosti do dotaBních programG
Mezerová
5. Personál:

Kategorie zam stnancI

PoBet
zam stnancG fyzický stav

celkový
PoBet
prGm rný
objem
zam stnancG plat
prost edkG
p epoBtený stav
na platy

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné st ední
vyuBen
základní

12
1
17
10
0

9,85
0,55
13,05
8,96
0

25 594
12 605
18 792
14 869
-

3 025 267
83 192
2 942 761
1 598 710
-

celkem
odborní
neodborní

40

32,41

-

7 649 930

16
24

12,29
20,12

24 726
16 581

3 646 662
4 003 268

celkem

40

32,41

-

7 649 930

5.1 Vzd lávání zam stnancI
Garncarzová: 12.11.–13.11.2013- AMG Praha - konference Muzeum a zm na IV
Balarinová
30.10.2013, 20.11.2013 - MUSOFT, Brno, Bruntál - ev. program
MUSEION - školení

-apka:

7.11.–8.11.2013 - UP Olomouc - seminá ULívané metody konzervace
movitých archeologických nálezG z kovových a organických
materiálG
20.11.2013 - MUSOFT, Bruntál - ev. program MUSEION - školení
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Hornišer:

Chylíková
Kahoun:

Mezerová:

Niesner:

Nováková:
Svobodová:

Šipošová

12.6.2013 - ALMIG Lednice - školení o kompresorech (otrýskavací
za ízení)
20.6.2013 - Gigabajty Olomouc - digitální fotografie, dokumentace archeo
3 10.2013 - Praha - veletrh památky
9.10.–10.10. 2013 - AMG + Muzeum Komenského P erov - muzejní
pedagogika
30.10.2013, 20.11.2013 - MUSOFT, Brno, Bruntál - ev. program
MUSEION - školení
12.11.–13.11.- AMG Praha - konference Muzeum a zm na IV
30.10.2013, 20.11.2013 - MUSOFT, Brno, Bruntál - ev. program
MUSEION - školení
30.5.2013 - AMG, Brno -seminá Ochrana mincí a medailí v muzejních
sbírkách
12.6.2013 - ALMIG Lednice - školení o kompresorech (otrýskavací
za ízení)
30.10.2013, 20.11.2013 - MUSOFT, Brno, Bruntál - ev. program
MUSEION - školení
7.11.–8.11.2013 - UP Olomouc - seminá ULívané metody konzervace
movitých archeologických nálezG z kovových a organických
materiálG
- Bohumil ŠimeBek, restaurátor starých tiskG Kyjov - konzultace s
praktickými ukázkami ošet ení a drobných oprav papíru u
restaurátora starých tiskG
12.11.–13.11.2013- AMG Praha - konference Muzeum a zm na IV
20.11.2013 - MUSOFT, Bruntál - ev. program MUSEION - školení
Odry – lidová architektura
Vrbno p. P. – Interpretace kulturního d dictví JeseníkG
Jihlava – lidová architektura
21.3.–22.3.2013 - ÚSD AV :R, Pardubice - III. mezinárodní konference
orální historie - Teoretické, metodologické a praktické aspekty
orální historie
10.10.–11.10.2013 - KRHMaS AMG, Kyjov - seminá „VyuLití
regionální historie v rámci spolupráce muzeí a škol; Historie
prGmyslových podnikG jako souBást regionální historie“
30.10.2013, 20.11.2013 - MUSOFT, Brno, Bruntál - ev. program
MUSEION - školení
12.11.–13.11.2013- AMG Praha - konference Muzeum a zm na IV
3. 9.–5. 9. 2013 - AMG, Ústí n.L - seminá muzejních knihovníkG
7.6.-9.6.2013 - AMG - floristický minikurz na OsoblaLsku
9.10.-10.10. 2013 - AMG + Muzeum Komenského P erov - muzejní
pedagogika
22. 10.–23. 10. 2013 - AMG - botanický seminá v Brn
30.10.2013, 20.11.2013 - MUSOFT, Brno, Bruntál - ev. program
MUSEION - školení
9.10.-10.10. 2013 - AMG + Muzeum Komenského P erov - muzejní
pedagogika

6.Soudní spory
Organizace v souBasné dob nevede Ládné soudní spory.
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7. Stavebn - technický stav objektI v . pobo ek, které slouLí pro pot eby organizace:
AREÁL ZÁMKU BRUNTÁL (pobo ka A)
budova zámku
- základní charakteristika : vyhovující +velké úpravy
- stav stavby: opravena vn jší fasáda, BásteBn zrestaurovány podlahy, nást nné
malby a štuková výzdoba, opraveny inLenýrské sít , zrealizovaná oprava dlaLby na
nádvo í; zahájena oprava vnit ních fasád + zrestaurováno: nást nné malby,
kamenné prvky, ková ské prvky
poškozená štuková výzdoba interiérG, zat ené zlacení v interiérech, místy
poškozené a zat ené barokní nást nné malby; narušená podlaha podest hlavního
schodišt , nevhodná úprava podlah ve 3.NP, místy i ve 2.NP (zámecká expozice),
nevhodné výpln dve ních otvorG vBetn kování v1.a 3.NP a v mezipat e; vn jší
terasa u Hlavního sálu – poškozená podlaha a uhnilá spodní Bást d ev ného
balkonu; degradované nát ry vn jších Bástí všech rámových oken; poškozená –
zv tralá kamenná a štuková výzdoba hlavního prGBelí (nad vstupem)
- technický stav: kvGli trhlinám ve zdivu byla prov ena statika, stavební stav
ucházející; elektroinstalace nevhodn rozvedené, permanentn se opravují, EZS a
EPS funkBní
specifikace podstatných nedostatkG: poškozená štuková výzdoba interiérG, zat ené
zlacení v interiérech, místy poškozené a zat ené barokní nást nné malby; nevhodná
úprava podlah ve 3.NP, místy i ve 2.NP (zámecká expozice), nevhodné výpln
dve ních otvorG vBetn kování v1.a 3.NP a v mezipat e; nefunkBní okna v kapli;
vn jší terasa u Hlavního sálu – poškozená podlaha a uhnilá spodní Bást d ev ného
balkonu; degradované nát ry vn jších Bástí všech rámových oken; poškozená –
zv tralá kamenná a štuková výzdoba hlavního prGBelí (nad vstupem)
- bezbariérový vstup do výstavních síní, vrátnice a prodejny v 1.NP;
budova tzv. „sally terreny“
- základní charakteristika : havarijní
- stav stavby: opravena dlaLba na terasách, opravena Bást kamenného zábradlí
(kolem velké terasy) a schodišt ;
nejistá statika, znaBn poškozené klenby, podlahy, omítky, … chybí okna, dve e,
schodišZové stupn ,
nutná celková rekonstrukce – Muzeum v Bruntále má vypracovanou studii
rekonstrukce i vyu#ití
- technický stav: chybí všechny inLenýrské sít
specifikace podstatných nedostatkG: stav objektu mGLe ohroLovat návšt vníky,
nejistá statika, znaBn poškozené klenby, podlahy, omítky, … chybí okna, dve e,
schodišZové stupn ,
po opravách je moLný bezbariérový provoz
drobná architektura v parku (hradby, bašty, oplocení, jezírko)
- základní charakteristika : vyhovující + drobné úpravy
- stav staveb: opravené, místy vypadává kámen a šindel
- technický stav: jedna bašta elektrifikována, jinak bez inL. sítí
specifikace podstatných nedostatkG: nutné místní opravy hradby, vým na a oprava
d . šindele
- v parku kolem drobné architektury je bezbariérový provoz
(bašty nejsou
návšt vníkGm zp ístupn ny)
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sochy v parku
- základní charakteristika : havarijní, nutné restaurovat – na hranici #ivotnosti
stav staveb: pod pov trnostními vlivy zv tralý kámen soklG u samotných plastik,
povolené plomby, zm n ná barevnost kamene;
- technický stav: hrozí odpadnutí Bástí soch, stávají se nebezpeBnými pro
návšt vníky parku
- specifikace podstatných nedostatkG: zv tralý kámen, zaLraná špína, povolené
plomby i Básti soch, zm n ná barevnost; nutné p'emístit a zrestaurovat
- v parku kolem plastik je bezbariérový provoz
zámecký park
- základní charakteristika : vyhovující
stav: udrLovaný; provedeny dosadby listnatých stromG a ke G
technický stav: dobrý
specifikace podstatných nedostatkG: poškozené nejstarší stromy
Muzeum v Bruntále má schválený projekt úprav, údr#by a dosadeb
- v parku je bezbariérový provoz
HRAD SOVINEC (pobo ka B)
- základní charakteristika : havarijní (v tšina hradu – opevn ní, p íkop s podzemní
chodbou, lesnická škola, 6.nádvo í)
stav: v souBasnosti permanentn opravovaný, opravená místa udrLovaná (v L,
st echy 1.,2.,3., 4., 5., 6. a 7.brány a plášZ kolem v Le, koníren, severního paláce,
1.,2., 3., 4., 5.nádvo í, remter, opevn ní velké bašty, Klippelova bašta, p edsunutá
hláska Lichtenštejnska, jiLní palác, purkrabství, opevn ní KoBiBí hlava); velká ást
hradu, zejména unikátní opevn ní s bastiony, bývalá lesnická škola a
podzemní chodba v p íkop jsou v havarijním stavu se siln narušenou
statikou (z tohoto dGvodu ani nejsou p ístupny ve ejnosti);
technický stav: kanalizace od 4. nádvo í do BistiBky s narušenou barokní klenbou,
vodovod a nadzemní elektrické vedení, EZS v purkrabství, 6.brán a v konírnách);
venkovní osv tlení na všech nádvo ích;
- specifikace podstatných nedostatkG: zastavit rozrušování hradebních zdí, provést
zásahy na zajišt ní statiky a stability zd ných konstrukcí, opravit a místy i dozdít
hradební zdi – opevn ní kolem hradu a p íkopu (hradby, bastiony,…), zachránit
podzemní chodbu v p íkopu, zast ešit lesnickou školu, vym nit st ešní krytinu na
remtru, obnovit vnit ní vybavení palácG a bran (patra, schodišt , okna, dve e,
podlahy, omítky, podhledy,…inLenýrské sít , EZS), odstranit dGsledky
nekompetentních zásahG do podstaty památky v 70. a 90.letech 20.století.
- bezbariérový p ístup po nádvo ích hradu;
AREÁL KOSÁRNY V KARLOVICÍCH (pobo ka C)
budova kosárny
- základní charakteristika : vyhovující
stav staveb: udrLovaný,
technický stav: funkBní vodovod, elektroinstalace, odpady i komíny
- specifikace podstatných nedostatkG: problém se vzlínající vodou ve sklepních
prostorách v zim (náhon pat í obci)
- bezbariérový provoz je nemoLný
stodola
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- základní charakteristika : vyhovující
- stav staveb: dobrý, provedena celková rekonstrukce – rehabilitace objektu
- technický stav: funkBní elektroinstalace
- specifikace podstatných nedostatkG: - bezbariérový p ístup
chlév
- základní charakteristika : vyhovující
stav staveb: dobrý, provedena celková rekonstrukce
technický stav: funkBní elektroinstalace
- specifikace podstatných nedostatkG: - bezbariérový p ístup je moLný
zahrada
- základní charakteristika : vyhovující + drobné úpravy
stav: udrLovaná, provádí se o ez a kácení p erostlých stromG + nová výsadba dle
studie; areál je oplocený (chybí plot u náhonu)
technický stav: p es zahradu vede ve ejná kanalizace, vodovod a nadzemní
elektrické vedení
- specifikace podstatných nedostatkG: nutné oplotit u náhonu, dosadit stromy a ke e;
- bezbariérový p ístup
BYTOVÝ D9M ZÁMECKÉ NÁM.3/9
- základní charakteristika : vyhovující
stav staveb: udrLovaný,
technický stav: funkBní vodovod, elektroinstalace, odpady i komíny
- specifikace podstatných nedostatkG: nevyhovující okna, špatný stav sklepních
prostor, poškozené a zv tralé vn jší omítky; havarijní stav podchodu – dlaLba,
omítky , okno;
- bezbariérový provoz je nemoLný

Zpráva o innosti Muzea v Bruntále, p ísp vkové organizace byla zpracována na
základ l. 18 "Zásad vztahI orgánI kraje k p ísp vkovým organizacím, které byly
z ízeny krajem nebo byly na kraj p evedeny zvláštním zákonem".

V Bruntále dne 24 . února 2014

Mgr. Hana Garncarzová
editelka
Muzea v Bruntále
p ísp vkové organizace
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