
Roční výkaz o Muzeu v     Bruntále, příspěvkové organizaci, za     rok 2009  

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

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeum@mubr.cz

Pobočky:        Hrad Sovinec, 793 51 autopošta Břidličná
Telefon, fax: 554 295 113
E-mail: sovinec@mubr.cz

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

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

Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 508 m2 
Počet expozic: 18
Počet uspořádaných výstav:16
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 52 669
Počet kulturních akcí: 78
Počet badatelů: 114
Počet přednášek, exkurzí a odborných výkladů: 57

Sbírkové fondy:
muzejní sbírky:  19 760 přírůstkových čísel

43 710 kusů 
23 986 evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek MK ČR 

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

Počet knihovních jednotek: 11 830
Počet objektů ve správě prohlášených za národní kulturní památku: 1 (zámek Bruntál)
Počet objektů ve správě prohlášených za nemovitou kulturní památku: 2 (hrad Sovinec, kosárna 

Karlovice)
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 808 m2

Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 35
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Struktura přehledu

I. Péče o předměty kulturní povahy, prezentační a kulturněosvětová činnost v     roce 2009  

I. 1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost
I. 1.1.Sbírkotvorná činnost

I. 1.1.1. Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice
I. 1.2. Evidence muzejních sbírek, mobiliárních fondů a památkových knihoven

I. 1.2.1. Evidence muzejních sbírek 1. stupně - chronologická
I. 1.2.2. Evidence muzejních sbírek 2. stupně - systematická
I. 1.2.3. Evidence muzejních sbírek v centrální evidenci sbírek
I 1.2.4. Evidence mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
I. 1.2.5. Evidence muzejního sbírkové a mobiliárních fondů výpočetní technikou 
I. 1.2.6. Digitalizace muzejních sbírek
I. 1.2.7. Dokumentace správy a evidence sbírek 
I. 1.2.8. Evidenční záznamy 
I. 1.2.9. Evidence zámecké knihovny Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec
I. 1.2.10. Kontroly stavu památkového fondu a knihoven včetně opatření, 

depozitární režimy 
I. 1.3.Inventarizace a revize muzejních sbírek a mobiliárních fondů

I. 1.3.1. Inventarizace muzejních sbírek
I. 1.3.2. Předávací inventarizace sbírek

I. 1.4. Restaurátorské práce, konzervace, preparace
I. 1.4.1. Restaurátorské práce
I. 1.4.2. Konzervace sbírek
I. 1.4.4. Desinfekce sbírek
I. 1.4.5. Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy 

I. 1.5. Jiná práce se sbírkami 
I. 1.5.1. Přehledy a soupisy sbírek
I. 1.5.2. Badatelské služby - práce se sbírkami 
I. 1.5.3. Zápůjčky sbírek
I. 1.5.4. Uložení sbírek, lokační seznamy 
I. 1.5.5. Ostatní

I. 1.6. Práce s předměty v jiné evidenci
I. 1.6.1. Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv
I. 1.6.2. Knihovna 

I. 2. Vědeckovýzkumná a dokumentační činnost 
I. 2.1. Výzkumné úkoly
I. 2.2. Další odborná a dokumentační činnost

I. 2.2.5. Příprava muzejních expozic
I. 2.2.6. Příprava a dokumentace výstav
I. 2.2.7. Odborná činnost při zpracovávaní publikací a odborných textů
I. 2.2.8. Příprava animačních programů a pracovních listů
I. 2.2.9. Ostatní:
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I. 3. Prezentační činnost a služby veřejnosti
I. 3.1. Ediční činnost
I. 3.2. Publikační činnost

I. 3.2.1. Odborné texty 
I. 3.2.2. Ostatní texty

I. 3.3. Expozice muzejní a památkové
Zámek Bruntál

I. 3.3.1. Zámek Bruntál - zámecká expozice
I. 3.3.2. Muzejní expozice – Řemeslo má zlaté dno
I. 3.3.3. Muzejní expozice - Příroda Bruntálska 

Hrad Sovinec
I. 3.3.4. Muzejní expozice Sovinec - Střípky z historie hradu 
I. 3.3.5. Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě 
I. 3.3.6. Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále
I. 3.3.7. Hradní pokoj v budově VII. brány
I. 3.3.8. Muzejní expozice Sovinec – Numismatika, řády a vyznamenání ze 

sbírek Muzea v Bruntále
I. 3.3.9. Právo útrpné na hradě
I. 3.3.10. Muzejní expozice Sovinec - Zlomky minulosti (archeologické nálezy 

na hradě)
I. 3.3.11. Rytířský sál
I. 3.3.12. Jídelní sklep
I. 3.3.13. Vinný sklep

Kosárna v Karlovicích ve Slezski
I. 3.3.14. Muzejní expozice Člověk a les. Expozice lesnictví 
I. 3.3.15. Muzejní expozice Karlovice - Domácnost z první poloviny 20. století 
I. 3.3.16. Muzejní expozice Karlovice - Obydlí lesníka
I. 3.3.17. Muzejní expozice Karlovice - Zemědělské stroje, nářadí a náčiní
I. 3.3.18. Muzejní expozice Karlovice - Karlovice na dobových pohlednicích 

I. 3.4. Provoz a využití zpřístupněných památek, památkové okruhy
I. 3.4.1. Zámek Bruntál - zámecká expozice
I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy
I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.5. Výstavy 
I. 3.5.1. Zámek Bruntál 
I. 3.5.2. Hrad Sovinec
I. 3.5.4. Výstavy zapůjčené jiným subjektům

I. 3.6. Ostatní akce
I. 3.6.1. Přednášky
I. 3.6.2. Exkurze
I. 3.6.3. Odborné výklady
I. 3.6.4.Animační programy
I. 3.6.5. Služby pro badatele
I. 3.6.6. Televizní a rozhlasové relace
I. 3.6.7. Dny otevřených dveří 
I. 3.6.8. Kulturní akce

I. 3.7. Propagace 
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I. 3.8. Odborná spolupráce
I. 3.9. Školení, stáže
I. 3.10. Konference, semináře, workshopy, spolupořádané muzeem

I. 4.Různé

II. Péče o nemovité  kulturní památky
– provoz a využití zpřístupněných památek
- opravy, obnova, restaurování
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I .Péče o předměty kulturní povahy, prezentační a kulturněosvětová činnost

Hlavní činnosti muzea byla v roce 2009 obdobně jako v předchozích letech zaměřena na 
dokumentaci společenského a přírodního vývoje okresu Bruntál formou originálních hmotných 
předmětů a jejich uchování pro budoucí generace. Těžiště práce odborných pracovníků 
spočívalo především ve tvorbě sbírek, v práci se sbírkami a v jejich prezentaci (expozice, 
výstavy, katalogy, odborné studie, kulturní pořady, přednášky) a v obsahovém naplnění 
památkových objektů - kulturních památek - ve správě muzea, tj. NKP zámku Bruntál, hradu 
Sovince a kosárny v Karlovicích (expozice, výstavy, akce)
V souladu se zněním zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, je sbírkový fond muzea zapsán do Centrální evidence sbírek MK ČR. 
V Centrální evidence sbírek MK ČR je Sbírka Muzea v Bruntále zapsána pod 23 986 
evidenčními čísli. Pravidelně byly zpracovávány podklady pro hlášení změn v zápisu v CES – 
celkově bylo zpracováno 79 evidenčních záznamů.
Muzeum v Bruntále v roce 2009 důsledně naplňovalo akviziční politiku a nákupy, dary, sběry a 
výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové 
přírůstky byly řádně evidovány, čímž byla splněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, 
která tuto problematiku upravují. Muzejní sbírkový fond byl tak v roce 2009 obohacen o 432 
kus (v roce 2008 - 398) předmětů zapsaných pod 193 přírůstkovými čísly (v roce 2008 -265). 
Muzejní sbírky čítaly na konci roku 2009 celkem 43 710 kusů zapsaných pod 19 760 
přírůstkovými čísly.
V oblasti muzejní práce pokračovalo v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. odborné 
zpracování sbírek: do evidence 2. stupně - systematické - bylo převeden 147 sbírkových 
předmětů (v roce 2008 – 1 661). 
V počítačové evidenci sbírek v programu DEMUS bylo v roce 2009 zaevidováno 198 
sbírkových předmětů (v roce 2008 – 1 837). V programu CastIS bylo evidenčně zpracováno 
10 předmětů památkového fondu, 87 karet bylo doplněno. Nadále probíhal i soupis zámecké 
knihovny - v elektronické podobě bylo zpracováno 189 knih. Výpočetní technikou byl 
evidován i knihovní fond muzea - v programu KP Win bylo zpracováno 78 svazků knih (v 
roce 2008 – 132). Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkových fondů muzea – 
v roce 2009 bylo digitalizováno 549 sbírkových předmětů (v roce 2008 - 607). Celkově jsou 
digitalizovány 8 343 předměty kulturní povahy.
V roce 2009 proběhla řádná inventarizace muzejních sbírek, v jejímž průběhu bylo prověřeno 
1 634 (2008 - 4 899) sbírkových předmětů zapsaných pod 1 080 evidenčními čísly (2008 - 1 
952). Bylo konzervováno 152 muzejních předmětů, externě zadáno restaurování 1 
muzejního předmětu (1. etapa, dokončení v rámci 2. etapy v roce 2010). Z památkového 
fondu bylo externě restaurováno 10 předmětů. Zapůjčeno byly v roce 2009 celkem 734 
předměty kulturní povahy. Pracovníci muzea poskytli informace jak o muzejních i 
památkových sbírkách tak faktografické 114 badatelům (v roce 2008 – 95 badatelů).
V oblasti prezentační muzeum provozovalo celkem 18 expozic, z toho jednu zámeckou 
interiérovou a 17 muzejních, které navštívilo celkem 44 920 návštěvníků (v roce 2008 - 66 
867). Zámeckou interiérovou expozici zámku Bruntál shlédlo 18 234 osoby (v roce 2008 - 
14 275), muzejní expozice v Bruntále 1 764 osoby (v roce 2008 - 1 692), prohlídkovou 
trasou včetně expozičních a výstavních prostor na hradě Sovinci prošlo 23 772 osoby (v roce 
2008 - 49 503), kosárnu v Karlovicích navštívilo 1 150 návštěvníků (2008 - 1 027). 
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V roce 2009 bylo vybudováno celkem 6 nových expozic: nová expozice v rámci zámecké 
interiérové expozice (byt velmistra), expozice lesnictví v Karlovicích a 4 expozice na Sovinci 
(Rytířský sál, jídelní sklep, vinný sklep, archeologické nálezy na hradě).
Muzeum dále realizovalo 14 výstav (v roce 2008 - 14) s návštěvností 34 765 osob (v roce 2008 
- 31 255).
V objektech ve správě muzea bylo v roce 2009 realizováno 21 kulturních akcí pro 42 402 
návštěvníci (na zámku v Bruntále zámecké velikonoce, muzejní noc a zámecké vánoce s 
návštěvností 5 098 osob (v roce 2008 - 5 334), na hradě Sovinci víkendové akce skupin 
historického šermu, dobové jarmarky apod. s návštěvností 37 304 návštěvníků /2008 – 26 
647/). Pracovníci muzea dále uskutečnili 57 přednášek, odborných výkladů na výstavách a 
expozicích, exkurzí a animačních programů, které vyslechlo 989 posluchačů. 
Muzeum vydalo v roce 2009 katalog lesnické sbírky muzea, 2. vydání knihy V. Štěpána o 
historii zámku Bruntál, další ročník muzejního sborníku, leporelo „Hrad Sovinec“ a publikaci o 
sbírkách muzea. Pracovníci muzea jsou rovněž autory dalších textů, ať již odborných studií, 
populárněvědných statí, propagačních a informačních článků.
Pokračovaly rovněž práce na vědeckovýzkumných, odborných a dokumentačních úkolech. 
Odborní pracovníci muzea byli zapojeni do vědeckých výzkumů, řešených Ústavem pro 
soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Praze (Niesner). Pracovníci útvaru dále řešili 
řadu institucionálních odborných úkolů, zpracovali řadu textů a studií, poskytovali odbornou 
pomoc organizacím i fyzickým osobám (např. konzultace, vyjádření, posudky, vedení 
studentských prací a stáží). Náležitá pozornost byla věnována i propagaci práce muzea. 

Plnění úkolů v oblasti péče o předměty kulturní povahy, v prezentační a kulturněosvětové 
činnosti bylo v roce 2009 náročnější z důvodů značné pracovní absence některých odborných 
pracovníků. 
Péče o předměty kulturní povahy - sbírky muzejní, památkové fondy, knihovní fondy a 
fotoarchiv - a prezentační a kulturněosvětová činnost byla v roce 2009 zabezpečována 
v souladu s platnou organizační strukturou Muzea v Bruntále, p.o., útvary muzejním a 
památkové péče s následujícím personálním obsazením:

Muzejní útvar:
Mgr. Viktor Čapka - dokumentátor, kurátor fotoarchivu
Mgr. Igor Hornišer - kurátor a konzervátor archeologických sbírek podsbírky jiné - 

společenskovědní (úvazek 0,75)
Yvonna Raiskupová - konzervátorka (úvazek 0,5)
Vladimíra Kostrhounová - konzervátorka
Kateřina Košnovská-Járková - výtvarnice, kulturně osvětová pracovnice (v roce 2009 faktický 

úvazek 0,3)
Mgr. Květoslava Málková - kurátorka podsbírky jiné - společenskovědní, s výjimkou fondu 

archeologie a lesnictví (v roce 2009 fakticky úvazek 0,25)
PhDr. Tomáš Niesner - zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik, odborná správa 

fondu numismatika a militaria podsbírky jiné - společenskovědní
Jana Nováková - knihovnice, kurátorka starých tisků. kurátorka zámecké knihovny - části fondu 

deponovaného v mezaninu severního křídla zámku
Ing Iveta Svobodová - kurátorka podsbírky jiné - přírodovědní a fondu lesnictví z podsbírky 

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

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

Jiřina Miketová – správce, pokladník a průvodce kosárny v Karlovicích
Pavel Zástěra – správce hradu Sovince
Kateřina Jarmarová – pokladník a vedoucí průvodců na hradě Sovinci
Filip Ondruška – údržbář hradu Sovince
Ing. Karel Raszka - průvodce muzejními a zámeckou expozicí v Bruntále
Sezónní průvodci

I. 1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost

I. 1.1.Sbírkotvorná činnost

Muzeum v Bruntále v roce 2009 důsledně naplňovalo akviziční politiku a cílenými nákupy, 
dary, sběry, výsledky vlastní výzkumné činnosti včetně prověřování muzeality předmětů 
bývalého městského muzea opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové přírůstky byly 
řádně zapsány do evidence, čímž byla naplněna příslušná ustanovení zákonů a vyhlášek, která 
tuto problematiku upravují.

Stav sbírkových fondů:
muzejní sbírky Bruntál:    23 986 evidenční čísla zapsaná v CES

19 760 přírůstkových čísel
43 710 kusů 

I. 1.1.1. Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice

Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále bylo v roce 2009 zapsáno 
pod 193     přírůstkovými čísly     432     kusů sbírkových předmětů  .  

- dle podsbírek:

podsbírka jiná – společenskovědní:  428 kusů
podsbírka jiná – přírodovědní: 4 kusy

- dle způsobu nabytí:

nákup: 65 přír.č./ 243 ks
dar: 71 přír.č./ 87 ks
sběr: 51 přír.č./ 96 ks
zapsáno ze starších sběrů:   6 přír.č./   6 ks

V roce 2009 byly nakoupeny sbírkové předměty v ceně 80 080,- Kč 
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Málková, Svobodová; Garncarzová, Mezerová

I. 1.2. Evidence muzejních sbírek, mobiliárních fondů a památkových knihoven

I. 1.2.1. Evidence muzejních sbírek 1. stupně - chronologická

Veškeré nově získané předměty (sběr, nákup, dar,..) a dosud neevidované předměty ze starších 
akvizic  po  provedené  selekci  byly  zaevidovány  předepsaným  způsobem  v chronologické 
evidenci, označené předměty byly uloženy v depozitáři - viz 1.1.1..

Čapka; Málková, Svobodová; Mezerová 

I. 1.2.2. Evidence muzejních sbírek 2. stupně - systematická

Do 2. stupně evidence převedeny celkem 147 kusů sbírkových předmětů, z toho

podsbírky jiné – společenskovědní: 16    Málková
podsbírky jiné – společenskovědní, fond historie umění      83   Mezerová
podsbírky jiné – společenskovědní, fond numismatika 15  Niesner
podsbírky jiné – společenskovědní, fond lesnictví 28 Svobodová
podsbírky jiné – přírodovědní:   5 Svobodová

Dále byly doplňovány a opravovány údaje v kat. kartách již zpracovaných
Málková, Svobodová, Niesner

I. 1.2.3. Evidence muzejních sbírek v     centrální evidenci sbírek  

Veškeré muzejní sbírky Muzea v Bruntále jsou v souladu s § 17, odst. 2, odst 3 zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na 
základě žádosti ze 6.5.2002 zapsány od 20.8.2002 v centrální evidenci sbírek MK ČR pod evid. 
č. MBR/002-05-07/155002 a dělí se na dvě podsbírky: jinou - společenskovědní a jinou 
-přírodovědní. V roce 2009 v CES celkem zapsáno 23 986 evidenčních jednotek, z toho 
v podsbírce jiné - společenskovědní 22 417 evidenčních jednotek, v podsbírce jiné - 
přírodovědní 1 569 evidenční jednotky

Hlášení změn do centrální evidence sbírek MK ČR podle článku V, odst.3, odst. 7 vyhlášky č. 
275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.: hlášení odesláno 19.2.2009, (potvrzení 
MK ČR z 2.4.2009), 14.9.2009 (potvrzení MK ČR z 26.10.2009) a 4.12.2009 (potvrzení MK 
ČR do 21.1.2010 nedoručeno) 
Pro aktualizaci dat v CES (vyplnění příslušného formuláře a provedení změn v Cesíku) bylo 
zpracováno   79   evidenčních záznamů  

Málková, Svobodová

V roce 2009 byly rovněž zaslány a popsány digitální snímky sbírkových předmětů pro webové 
stránky CES MK ČR

 Málková, Čapka
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I 1.2.4. Evidence mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů

Doplňování základní evidence podle nové metodiky a na základě nových zjištění; doplnění 87 
fotografií

Mezerová
Řádné vedení evidenčních záznamů k mobiliárnímu fondu zámku Bruntál a svozovým fondům 
Řádné uložení karet mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů

 Mezerová
Řádné vedení předepsaných dokladů o pohybu předmětů mobiliárního fondu zámku Bruntál a 
svozových fondů   Mezerová, Čapka

I. 1.2.5. Evidence muzejního sbírkového a mobiliárních fondů výpočetní technikou 

V roce 2009 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly 
zaevidováno 198 sbírkových předmětů, z toho 

v podsbírce jiné – společenskovědní:  67    Málková
v podsbírce jiné – společenskovědní, fond historie umění      83   Mezerová
podsbírky jiné – společenskovědní, fond numismatika 15  Niesner
v podsbírce jiné – společenskovědní, fond lesnictví 28 Svobodová
v podsbírce jiné – přírodovědní:   5 Svobodová

V programu CastIS bylo zpracováno 10 nových evidenčních listů, 87 stávajících bylo 
doplněno 

Mezerová
I. 1.2.6. Digitalizace sbírek

Systematická digitalizace sbírkových fondů muzea, o které bylo rozhodnuto v roce 2004, je 
systematicky prováděna od roku 2005. V souladu s plánem činnosti muzejního útvaru Muzea v 
Bruntále byly průběžně digitalizovány sbírky organizace zapsané v CES. Přednostně byly 
fotografovány sbírkové předměty, které byly zapůjčovány na výstavy a k badatelským účelům, a 
nové akvizice. V průběhu roku 2009 bylo zdokumentováno 549 sbírkových předmětů. 

Čapka (Hornišer, Málková, Mezerová, Niesner,Svobodová)

I. 1.2.7. Dokumentace správy a evidence sbírek 
Zpracování podkladů a odeslání předepsaných hlášení změn pro centrální evidenci sbírek – viz 

I. 1.2.3.
Průběžné vedení sbírkové evidence a ostatních dokladů ke sbírce, kontrola platnosti a 
správnosti (vedení přírůstkových knih, řádné vyplnění smluv o zápůjčkách a jiném pohybu 

sbírek včetně prodlužování smluv, evidence smluv o zápůjčkách a jiném pohybu 
sbírkových předmětů, badatelské listy)

Zajištění předepsané fotodokumentace sbírek (viz i I. 1.2.6 a I. 1.6.1.)
Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne 11.6.2009 a 

3.12.2009, vedení agendy
Čapka, Málková, Svobodová
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I. 1.2.8. Evidenční záznamy
- zabezpečení převedení platných přírůstkových kniho do digitální podoby 

Čapka, Niesner
- doplnění evidenčních čísel systematické evidence (tzv. inventární čísla) na sbírkové předměty 
- lepení dokumentačních fotografií předmětů na katalogizační karty
- do evidenčních záznamů sbírkových předmětů doplňovány odkazy na původní evidenční čísla 

předmětů bývalého městského muzea v Bruntále
- dopisování současných platných evidenčních čísel do přepisu staré německé knihy (dokument 

Word)
Málková, Svobodová; Hornišer

I. 1.2.9. Evidence zámecké knihovny Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec

V roce 2009 bylo předepsaným způsobem, stanoveným Oddělením zámeckých knihoven 
Národního muzea v Praze, zpracováni 189 knih zámecké knihovny Bruntál 

Mezerová, průvodci

I. 1.2.10. Kontroly stavu památkového fondu a knihoven včetně opatření, depozitární 
režimy 

Péče o zámeckou knihovnu Bruntál, část fondu umístěného v depozitáři v mezaninu severního 
křídla zámku 

- pravidelná kontrola fondu 
- vedení předepsané dokumentace pro depozitář (depozitární kniha)
- zabezpečení úklidu depozitáře v mezaninu

Nováková

I. 1.3.Inventarizace a revize muzejních sbírek a mobiliárních fondů

I. 1.3.1. Inventarizace muzejních sbírek

Do 31.3.2009 byla realizována nápravná opatření, stanovených ředitelkou organizace dne 
27.11.2008 po inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále, provedené 15.9.2008 – 24.11.2008. 

Garncarzová, Niesner

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů , proběhla ve dnech 4.9. – 11.12.2009 řádná inventarizace sbírky Muzea v Bruntále, 
kterou bylo zinventarizováno 1 080     evidenčních čísel   muzejních sbírkových předmětů (1 634 
kusů), tj. 1/20 sbírky (5%)

inventarizační komise: Čapka, Hornišer, Málková, Svobodová

Na základě výsledků inventarizace vydala ředitelka organizace dne 16. 12. 2009 Nápravná 
opatření k provedené inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále v roce 2009

Garncarzová, Niesner
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I. 1.3.2. Předávací inventarizace sbírek

V souladu s příkazem ředitelky muzea z 23.2.2009 byla ve dnech 25.2. - 26.2. 2009 provedena 
předávací inventarizace předmětů kulturní povahy, deponovaných v Muzeu v Brántále, mezi 
Mgr. K. Málkovou,Ph.D., jako předávající a PhDr. ľ.Mezerovou jako přebírající

inventarizační komise: Hornišer,, Málková, Mezerová, Niesner

I. 1.4. Restaurátorské práce, konzervace, preparace

V roce 2009 bylo celkem zrestaurováno a konzervováno 11 předmětů kulturní povahy

I. 1.4.1. Restaurátorské práce

- externí restaurování muzejních sbírek:
- H 211/2008 - renesanční kabinet, 17. století - 1 etapa 

Málková, Mezerová
- externí restaurování památkového fondu

- BR – 845 Karel Josef Habsburský, (1622-1669)
- BR – 846 Maxmilián II. František Habsburský, (1780-1801)
- BR – 1563 Leopold Vilém Habsburský, (1641-1662)
- BR-338 Zátiší s květinami a drůbeží, Německo, konec 17.století, olejomalba na plátně
- BR-339 Zátiší s květinami a kachnami, Německo, konec 17.století, olejomalba na plátně
- BR-340 Zátiší s plastikou ženy a květinami, Německo, kon. 17.stol., olejomalba na plátně
- BR-1551 ETAŽÉR (konzolový regál, police), střední Evropa, polovina 18.století 
- BR – 1564; BR – 1565 Párový soubor (2ks) komod, střední Evropa, 2.polovina 19.století, 
- inv.č.3 Portrét muže v řádovém oděvu s žezlem a korunou, 2.polovina 18.století, 

olejomalba na plátně,
- inv.č.4 Portrét Georga Wenckheima, 1.polovina 19.století, olejomalba na plátně

Mezerová

I. 1.4.2. Konzervace sbírek

Konzervátorské pracoviště bylo v roce 2009 posíleno přijetím - zapracování nové pracovnice Y. 
Raiskupové na úvazek 0,5 a Mgr. I. Hornišerovi byl úvazek rozšířen o 0,25 jako konzervátorovi 
archeologických sbírek.
V roce 2009 byla konzervátorská dílna Muzea v Bruntále na zámku Bruntál vybavena 
otýskavací kabinou. 
V konzervátorské dílně bylo v roce 2009 odborně zpracováno a nakorzevováno celkem 152 
předmětů kulturní povahy, k nimž byla zároveň pořízena fotodokumentace digitální formou a 
písemný záznam na konzervačních kartách o provedených úkonech a použitých materiálech. 
Konzervovány byly především sbírkové předměty pro výstavy a expozice, předměty z nových 
akvizi a předměty vybrané po průběžných kontrolách stavu sbírek v depozitářích a expozicích,. 
Byla provedena kontrola stavu mobiliárního fondu v památkovém depozitáři a předmětů 
v zámecké expozici. Byly průběžné nakupovány potřeby pro konzervátorskou dílnu a prováděn 
průběžný úklid pracoviště.
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Kostrhounová, Raiskupová; Hornišer

I. 1.4.4. Desinfekce sbírek

Provedena desinfekci přírodovědných depozitářů INVETem 
Kostrhounová, Svobodová

I. 1.4.5. Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy 

Prováděna pravidelná kontrola stavu sbírek v depozitářích, v expozicích a na výstavách 
(Bruntál, Sovinec, Karlovice) včetně měření teploty a vlhkosti a větrání 

Zabezpečení pravidelného úklidu 
Výběr a předávání předmětů ke konzervaci viz i 1.4.2. 

Málková, Svobodová,Hornišer; Kostrhounová
Depozitáře - instalace akumulačních kamen, kontrola EPS

Málková, Svobodová

I. 1.5. Jiná práce se sbírkami 

I. 1.5.1. Přehledy a soupisy sbírek

- zpracování rozboru etnografických sbírek získaných v letech 2003 - 2009
Málková

- zpracování seznamu a evidence kartonu - Mužský pěvecký sbor v Bruntále 1863 - 1934
 - MMB – karton I (1898 - 1906), karton II (1907 - 1918)

Hornišer
- zpracování přehledu SP fondu militária v expozicích a výstavách muzea (pro VČM 

Pardubice)
Niesner

I. 1.5.2. Badatelské služby - práce se sbírkami 

V souladu s platnými předpisy byly v roce 2009 poskytnuty badatelské služby ve vztahu ke 
sbírkovým předmětům celkem 33 badatelům:

- podsbírka jiná – společenskovědní: 28 badatelů 

Hornišer: 12 badatelů, 23 konzultace
Málková: 5 badatelů
Mezerová: 8 badatelů, 5 konzultací
Niesner: 3 badatelé

- podsbírka jiná – přírodovědní: 5 badatelů 
Svobodová

(Celkový počet badatelů v muzeu: 114 - viz i I. 1.6.1, I. 1.6.2., I. 3.6.5..)
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I. 1.5.3. Zápůjčky sbírek

Muzeum v Bruntále zapůjčilo v roce 2009 právnickým a fyzickým osobám celkem 734 
předměty kulturní povahy, z toho 713   muzejních sbírkových předmětů   (mj. obsáhlý herbář 
Osoblažska do Českých Budějovic) a 21   předmětů z     památkového fondu  
Muzeum v Bruntále si v roce 2008 pro svoje výstavy a expozice vypůjčilo 556 předmětů.

I. 1.5.4. Uložení sbírek, lokační seznamy 

- aktualizace lokačních seznamů v počítači i přírůstkové knize
- řádné označení a uložení sbírek po akvizici a odborném zpracování 
- předávání sbírkových předmětů z depozitářů na konzervaci, fotografování, k odbornému 

zpracování a jejich zpětné ukládání
- vydávání sbírek na výstavy a expozice a jejich zpětné ukládání 

Málková, Svobodová, Hornišer
- aktualizace seznamu sbírek zámecké expozici a v Karlovicích

Málková

I. 1.5.5. Ostatní

Zpracování nového Jednacího řádu Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Niesner

Hlášení Státnímu okresnímu archivu Bruntál o změnách ve sbírkách ohledně archiválií (NAD)
Niesner

Činnost související s dědictvím po p. Tvrzkém, deponovaném v muzeu - 
- kontroly pozůstalosti za účasti odpovědných osob (25.6., 3.9.)

Kostrhounová, Málková, Mezerová, Niesner
-vydávání a opětné převzetí a uložení předmětů ke zpracování posudků (p. Mlčouškovi)

(5.10., 21.10.,13.11. 8.12., 16.12)
Svobodová, Málková

I. 1.6. Práce s předměty v jiné evidenci

I. 1.6.1. Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv

Systematická digitalizace sbírkového fondu - v průběhu roku 2009 bylo digitalizováno 549 
sbírkových předmětů (viz I.1.2.6.)

Průběžně byly fotodokumentovány kulturní a společenské události, které proběhly v prostorách 
Muzea v Bruntále. Vzniklý obrazový materiál byl předán pracovišti KOPP k dalšímu 
zpracování..

Fotodokumentace lesnických sbírek a příprava katalogu „Lesnická sbírka Muzea v Bruntále“ 
(autorka: I. Svobodová, viz I. 2.2.7.a., I. 3.1.)

Fotodokumentace sbírkových a památkových předmětů pro připravovaný katalog erbů 
Německého řádu ((k vydání v roce 2010)
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Příprava obrazového materiálu a sestavení katalogu „Sbírky Muzea v Bruntále“ (viz I. 2.2.7.b., 
I. 3.1.)

Příprava aktuální barevné obrazové přílohy a celková příprava 2. vydání knihy V. Štěpána: 
„Historie zámku Bruntál“ (viz I. 2.2.7.d., I. 3.1.)

Výběr snímků a celková příprava leporela „Hrad Sovinec“ (viz I. 2.2.7.e., I. 3.1.) 
Editace a tisk fotografií pro potřeby muzejního útvaru (systematická evidence, výstavy)
Poskytování služeb badatelům - 19 badatelů

Čapka

I. 1.6.2. Knihovna 

Evidenční číslo knihovny: 1791/2002
Počet knihovních jednotek: 11 830
Výdaje na knižní fond: 20 000 Kč
Roční přírůstek v knih. jedn.:   75

- z toho   67 sv. knih
     5 sv. svázaných novin a časopisů
     3 rukopisné práce

Výpůjčky: 398 absenčních
  33 prezenčních

Výpůjčky MVS:   45 pro muzejní knihovnu
    3 z muzejní knihovny

Zpracování knihovního fondu v KP Win: 78 sv.

Čtenáři:   20 zaměstnanci
   19 ostatní

Počet návštěvníků celkem: 325

Badatelé (rešerše, bibl.,biograf.a faktog.inf.):     24

Články v tisku   59 – o muzeu jiných autorů
    3 – zaměstnanci 

Další práce: 
- likvidace vrácených knih
- kompletace periodik, zajištění vazby
- vypracování rešerší z novinových článků 
- zpracování soupisu výzkumných a restaurátorských prací
- zpracování přírůstků nových knih
- vypracování nabídky publikací z produkce muzea + její rozeslání el.poštou
- rozeslání povinných výtisků a exemplářů výměnou
- objednávky na nákup knih
- výběr exponátů na výstavu knih
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- kopírování pro veřejnost
- další práce (viz 4) Nováková

I. 2. Vědeckovýzkumná a dokumentační činnost 

I. 2.1. Výzkumné úkoly

I.  2.1.1.  Průzkum  české  společnosti  v období  tzv.  normalizace.  Biografická  vyprávění 
příslušníků dělnických profesí a inteligence. Úkol řešený Ústavem soudobých dějin 
Akademie věd České republiky v letech 2006 - 2010. 
Etapa 2010 - pracovní schůzky v AV ČR v Praze (11.2., 8.4., 14.5.), pracovní 

seminář na Sovinci (19.6.), úpravy a doplnění redigovaných rozhovorů (J. Beluš, 
M.P., K. Niesner, K. Raszka) pro tisk, korektury. 
Publikovány v : Obyčejní lidé, Academia, Praha 2009, ss. 15-33, 541-562, 655-
681, 859-889. (viz 3.2.1.)

Niesner

I. 2.2. Další odborná a dokumentační činnost

I. 2.2.1. Zpracování archeologického keramického materiálu z hradu Sovince - ve spolupráci se 
Slezským zemským muzeem -  soubor během roku doplněn o nové sběry a  nálezy 
(soubor  keramiky,  kachlů  s erbovní  tématikou,  zlomky  štuky,  lahve,...),  nadále 
pokračuje

Hornišer
I. 2.2.2. Mapování a popis terénních pozůstatku vodních děl v prostoru Javorový vrch - Karlova 

Studánka - Suchá Rudná (15. - 18. století) - 3. etapa -  dohledán 3. vodní náhon na 
pomezí katastrů Suchá Rudná, Karlova Studánka

 Hornišer
I.  2.2.3.  Zpracování  přehledu  archeologických  lokalit  na  bývalém  okrese  Bruntál  -  nadále 

pokračuje, konzultace s Dr. Tymonovou, Dr. Břízou, rešerše literatury
Hornišer

I. 2.2.4. Zpracování slovníku místních a pomístních názvů okresu Bruntál - doplňování o názvy 
místních tratí, aktualizace podle současných map a podkladů 

Hornišer

I. 2.2.5. Příprava muzejních expozic - 
v roce 2009 bylo vybudováno celkem 6 nových expozic, stávající byly upravovány a 
doplňovány:

a) Karlovice - lesnická expozice „Člověk a les“ - nová expozice v 2. patře kosárny
autor: Svobodová

b) Zámecká expozice Bruntál - „Byt velmistra“ - nová interiérová instalace v bývalé obrazárně 
zámecké expozice; dílčí úpravy v dalších částech zámecké expozice 

autor expozice a úprav: Mezerová
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c) Hrad Sovinec - „Rytířský sál“ v patře tzv. Remteru - nová expozice připravována ve 2. 
čtvrtletí 2009 zpřístupněna 18.9.2009 

autor expozice: Mezerová

d) Hrad Sovinec - expozice „Jídelní sklep“ ve sklepení Jižního paláce - nová expozice, 
v průběhu 1. poletí 2009 budována, zpřístupněna 18.9.2009

autor expozice: Mezerová
e) Hrad Sovinec - expozice „Vinný sklep“ ve sklepě za 5. branou - nová expozice, v průběhu 1. 

poletí 2009 budována, zpřístupněna 18.9.2009 
autor expozice a úprav: Mezerová

f)  Hrad Sovinec  -  realizace  expozice  „  Zlomky minulosti  (archeologické  nálezy  na  hradě  )  “: 
úprava scénaře z roku 2008, vlastní instalace (viz bod I. 3.3.9.) - ve spolupráci s výtvarnicí 
paní Kuběnovou. Zpřístupněna od 6.6.2009.

autor: Hornišer, spolupráce Niesner, výtvarné zpracování: Košnovská-Járková

g) Karlovice - expozice „Domácnost z první poloviny 20. století“ a „Obydlí lesníka“ - 
reinstalace a doplnění expozic 

autor úprav: Mezerová

h) proveden základní výzkum k úpravě expozice o francouzských zajatcích - heuristika, jednání 
s odborníky VHÚ v Praze; 
Výsledky použity při prezentaci muzea v rámci výstavy o Moravskoslezském kraji, 
instalované ve Francouzských Metách v říjnu 2009

Niesner; výtvarný návrh prezentace Košnovská-Járková

I. 2.2.6. Příprava a dokumentace výstav

a) příprava výstavy „Igor Minárik – Kresbomalby; Eva Cisárová-Mináriková – Textilní  
koláže“ (23.1. - 22.2.)

garant výstavy: Garncarzová

b) příprava výstavy „Slavné vily Moravskoslezského kraje“ (5.3. – 29.3.) 
garant výstavy: Garncarzová, Mezerová

c) příprava výstavy „Daniela Vinopalová - Objekty“ (3.4. – 10.5.)
garant výstavy: Garncarzová 

d) příprava výstavy „Vyznání Jeseníkům“ (29.5. – 7.9.)
garant výstavy: Svobodová

e) příprava výstavy „Ohlédnutí Q Brno“ (6.6. – 30.9.)
garant výstavy: Garncarzová

f) příprava výstavy „Notafilie“ (11.6. - 16.8.) 
garant výstavy: Niesner
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g) příprava výstavy „Z nových muzejních sbírek“ (11.9. - 31.10.)
autor: Málková, Svobodová

h) příprava výstavy „Věra a František Vítkovi – Loutky a obrazy“ (20.10. - 22.11.)
garant výstavy: Garncarzová

ch) příprava výstavy „Káva aneb...“ (od 4.12.2009)
autor: Svobodová

i) příprava výstav „Bruntálská kraslice 2009“ a „Nejkrásnější vánoční ozdoba 2009“
garant výstavy: Nováková, Košnovská.Járková

I. 2.2.7. Odborná činnost při zpracovávaní   publikací a odborných textů  

- odborná činnost (heuristika, výzkum v literatuře a pramenech. excerpta, zpracovávání...) při 
přípravě:
a) katalogu „Lesnická sbírka Muzea v Bruntále“ (viz I. 3.1.)

Svobodová, Čapka
b) katalogu „Sbírky Muzea v Bruntále“ (viz I.3.1.)

Čapka, Hornišer, Málková, Mezerová, Niesner, Nováková, Svobodová
c) Sborníku bruntálského muzea 2009 (viz I.3.1.)

Čapka, Niesner
d) 2. vydání knihy V. Štěpána „Historie zámku Bruntál“ (viz I.3.1.)

Čapka,Garncarzová, Niesner
e) leporela „Hrad Sovinec“ (viz I.3.1.)

Čapka, Niesner 
f) příprava katalogu erbů k vydání v roce 2010

Mezerová, Čapka
g) studií a odborných textů - publikované:
- studie „Těžba železných rud na východním podhůří Jeseníků“ pro Sborník bruntálského 

muzea 2009 (viz I. 3.2.1.)
Hornišer

- studie „Manýristický kabinet ze sbírek Muzea v Bruntále“pro Sborník bruntálského 
muzea 2009 (viz I. 3.2.1.)

Málková (spolu s P. Vojtalem)
- studie „Zámek Bruntál - restaurování 2008“ pro Sborník bruntálského muzea 2009 (viz I. 

3.2.1.)
Mezerová

h) další odborné texty - nepublikované:
- studie „Papírny a filigrány 1. poloviny 19. století ve sbírce bruntálského muzea“ pro 

Sborník bruntálského muzea 2010 , identifikace jednotlivých filigránů nadále pokračuje
 Hornišer

- studie o historii regionu v letech 1918 - 1946, o obsazení Bruntálska v rámci obsazení 
tzv. Sudet, o odsunu Němců z Bruntálska

Hornišer
- Zámek Bruntál - průvodcovské texty - úprava, doplnění a rozšíření

Mezerová
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I. 2.2.8. Příprava animačních programů a pracovních listů

Organizační zabezpečení programu „ Povídání s loutkou“ k výstavě „Věra Říčařová- František 
Vítek – Loutky a neloutky“ (20.10. - 22.11

K.Košnovská-Járková

I. 2.2.9. Ostatní:

- Odborné působení v redakční radě Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR
Garncarzová

- Odborné působení v redakční radě Muzea Beskyd
Málková

- Práce v poradním sboru pro nákup sbírkových předmětů Městského muzea v Krnově.
Mezerová

- Práce v komici výstavby, životního prostředí a památkové péče při MěÚ v Bruntále
Mezerová

- Odborné působení v institucionální památkové radě Národního památkového ústavu – 
pracoviště Olomouc 

Niesner
- Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea Těšínska v Českém Těšíně

Niesner
- Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost Vlastivědného muzea v Šumperku

Niesner
- Práce v pracovní skupině Asociace muzeí a galerií ČR pro statistiku

Niesner

- Zpracovávání odborných a oponentských posudků
-posudek na archeologickou situaci v obci Malá Morávka jako podklad pro územní plán 

obce - vyžádáno NPÚ Ostrava, detašované pracoviště Opava (Mgr. Zezula)
Hornišer

- posudek na práci o vývoji Československa/Česka v letech 1920 - 2003 pro KČP
- posudek pověstí G. Mikusche „Studnice pověstí z moravských Sudet“pro knihovnu 

Šumperk
- připomínky a doplnění Zprávy o účinnější péči o TLK pro MSK

Niesner

- Další odborná činnost dle požadavků institucí, badatelů atd.
- konzultace ÚP centra obce Karlovice, poskytnutí podkladů, hist.dokumentace 

(ing.arch.Dehner, Mgr.Kočí)
- konzultace k úpravám kaple sv.arch.Michaela v Bruntále (ing.Žilka)

Mezerová
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- konzultace v rámci studentských seminárních a diplomových prací (Vlček, Janáková; 
Hromádková, Chroboková)

Hornišer; Mezerová
- náměty pověstí o hradu Sovinci pro KÚ MSK
- korektury textů do publikace Moravskoslezský kraj nakl. ACR Alfa

Niesner
- textové, plánové a fotografické podklady pro ČTV do programu Chalupa je hra o lidové 

architektuře a technikách a technologiích při opravách + osobní účast při natáčení 24. a 
25.10. (viz I. 3.6.6.)

- textové a fotografické podklady pro ČTV do pořadu o zámku Slezské Rudolfce + osobní 
účast při natáčení 11.6.2009 (viz I. 3.6.6.)

Mezerová

- textové podklady pro MF Dnes o sopkách na Bruntálsku
Svobodová

I. 3. Prezentační činnost a služby veřejnosti

I. 3.1. Ediční činnost

- Sborník bruntálského muzea 2009. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka, T. Niesner, 
P. Vojtal. Bruntál 2009, 74 s.

- Svobodová, Iveta: Lesnická sbírka Muzea v Bruntále. Koncepce, text: I. Svobodová. 
Fotografie, grafická úprava, příprava pro tisk: V. Čapka. Bruntál 2009, 138 s.

- Sbírky Muzea v Bruntále. Koncepce: T. Niesner. Texty: kolektiv autorů. Grafická úprava, 
příprava pro tisk: V. Čapka. Bruntál 2009, 30 s.

- Václav Štěpán: Historie zámku Bruntál. 2. doplněné vydání. Fotografie, grafická úprava, 
příprava pro tisk: V. Čapka. Bruntál 2009, 72 s.

- Hrad Sovinec. Leporelo. Fotografie, grafická úprava, příprava pro tisk: V. Čapka. Popisky: T. 
Niesner. Bruntál 2009.

I. 3.2. Publikační činnost

I. 3.2.1. Odborné texty 

Hornišer, I.: Těžba železných rud na východním podhůří Jeseníků. In: Sborník bruntálského 
muzea 2009, s. 41 - 48.

Málková,K. - Vojtal, P.: Manýristický kabinet ze sbírek Muzea v Bruntále. In: Sborník 
bruntálského muzea 2009, s. 3 - 8.

Mezerová, Ľ.: Zámek Bruntál - restaurování 2008. In: Sborník bruntálského muzea 2009, s. 66 - 
72.

Niesner, T.: Rozhovor s Janem Belušem. In: Vaněk, M. (editor): Obyčejní lidé, Academia, 
Praha 2009, s. 15-33. 
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Niesner, T.: Rozhovor s  M.P. In: Vaněk, M. (editor): Obyčejní lidé, Academia, Praha 2009, s. 
541-562.

Niesner, T.: Rozhovor s  Konrádem Niesnerem. In: Vaněk, M. (editor): Obyčejní lidé, 
Academia, Praha 2009, s. 655-681.

Niesner, T.: Rozhovor s  Karlem Raszkou. In: Vaněk, M. (editor): Obyčejní lidé, Academia, 
Praha 2009, s. 859-889.

I. 3.2.2. Ostatní texty

Hornišer, I.: Osobnosti Malé Morávky – Alois Dittrich, učitel z Karlova na haličské frontě. 
Obecní zpravodaj obce Malá Morávka, říjen 2009.

Hornišer, I.: Vojenské cvičení v prostoru Karlova v roce 1921. Obecní zpravodaj obce Malá 
Morávka, únor 2009.

I. 3.3. Expozice muzejní a památkové
Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2009 celkem 18 expozic, z toho jednu památkovou 
zámeckou (interiérová zámku Bruntál) a 17 muzejních, které navštívilo celkem 44 920 
návštěvníků:
Bruntál     - celkem 3 expozice  - 19 998 osob, z toho

zámecká expozice    - 18 234 osoby
2 muzejní expozice  -   1 764 osoby

Sovinec    - 10  expozic  - 23 772 osoby 
Karlovice -   5  expozic  -   1 150 osob

Úpravy a provoz zámecké expozice v Bruntále byly realizovány Ľ. Mezerovou, nové expozice 
na Sovinci (Rytířský sál, vinný sklep, jídelní sklep – spižírna) byly realizovány Ľ. Mezerovou, 
nová archeologická expozice na Sovinci byla realizována I. Hornišerem, expozice lesnictví na 
Sovinci byla opětovně instalována I. Svobodovou, která rovněž realizovala novou lesnickou 
expozici v Karlovicích. Drobnou úpravu expozice „Řemeslo má zlaté dno“ provedla K. 
Málková.

Zámek Bruntál

I. 3.3.1. Zámek Bruntál - zámecká expozice
Zámecká kaple, slavnostní schodiště a 27 sálů slavnostního 1. patra zámku Bruntál s původním 
mobiliářem ze 16. až 19. století. Nová instalace „Byt velmistra“, dílčí úpravy v dalších částech 
(viz I. 2.2.5.b.), úpravy průvodcovských textů (viz I. 2.2.7.h.)
Zpřístupněna: 1.4.2009
Návštěvnost: 18 234osob

I. 3.3.2. Muzejní expozice – Řemeslo má zlaté dno

Ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových předmětů jednotlivá 
řemesla a živnosti, didaktická složka. Expozice v průběhu roku drobně upravena.Regionální.
Expozice provozována celoročně
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návštěvnost: 841 osoba osob

I. 3.3.3. Muzejní expozice - Příroda Bruntálska 

Ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu v celé šíři, ve 3. sále 
expozice týkající se lesnictví, didaktická složka. Regionální.
Expozice provozována celoročně. 
návštěvnost: 923 osob

Hrad Sovinec

I. 3.3.4. Muzejní expozice Sovinec - Střípky z historie hradu 

Historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií, plánů, map. Instalace v hradních 
konírnách.Regionální.
Zpřístupněna: 4.4.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.5. Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci 

Expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě. Instalace v hradních konírnách.
Zpřístupněna: 7.4.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.6. Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále

Nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea. Instalace v patře purkrabství.
Regionální.
Zpřístupněna: 4.4.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.7. Hradní pokoj v     budově VII. brány  

V budově VII. brány zařízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliářem z konce 19. 
století. Regionální.
Zpřístupněna: 4.4.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.8. Muzejní expozice Sovinec – Numismatika, řády a vyznamenání ze sbírek Muzea v 
Bruntále

Nejzajímavější řády a vyznamenání ze sbírek, přehled dobových platidel, cen a platů. Instalace 
v patře purkrabství. Regionální.
Zpřístupněna: 4.4.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy
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I. 3.3.9. Právo útrpné na hradě

Středověká mučírna ve sklepě purkrabství, instalace pomocí replik. Regionální.
Zpřístupněna: 4.4.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.10. Muzejní expozice Sovinec - Zlomky minulosti (archeologické nálezy na hradě)

Instalace nové expozice v přízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hradě a 
unikátní erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích (příprava viz I. 2.2.5.f)
Zpřístupněna 6.6.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.11. Rytířský sál

Nová expozice v patře tzv Remteru (příprava viz I. 2.2.5.c)
Zpřístupněna:18.9.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.12. Jídelní sklep

Nová expozice ve sklepě Jižního paláce (příprava viz I. 2.2.5.d)
Zpřístupněna:18.9.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

I. 3.3.13. Vinný sklep

Nová expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou (příprava viz I. 2.2.5.e)
Zpřístupněna:18.9.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celého hradu - viz I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

Kosárna Karlovice

I. 3.3.14. Muzejní expozice Člověk a les. Expozice lesnictví 
- Semenářství, školkařství
- Ochrana a pěstování lesa
- Těžební činnost
- Hospodářské plánování v lesním hospodářství

Nová lesnická expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexně představující lesnickou 
činnost od pěstování lesa až po hospodářské využití. 
Zpřístupněna 7.8 2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích
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I. 3.3.15. Muzejní expozice Karlovice - Domácnost z     první poloviny 20. století   

Stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem. Instalace ve 2 místnostech v přízemí. 
Regionální.
Zpřístupněna 1.5.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.3.16. Muzejní expozice Karlovice - Obydlí lesníka

Instalace v 1. patře kosárny - pracovna lesníka a zařízená kuchyně. Regionální.
Zpřístupněna 1.5.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.3.17. Muzejní expozice Karlovice - Zemědělské stroje, nářadí a náčiní

Instalace zemědělských strojů, nářadí a náčiní ve stodole vedle kosárny. Regionální.
Zpřístupněna 1.5.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.3.18. Muzejní expozice Karlovice - Karlovice na dobových pohlednicích 

Kopie originálních dobových fotografií a pohlednic obce ze sbírky p. Simona, doplněné o 
současné pohledy na daná místa. Instalována v 1. patře kosárny Regionální.
Zpřístupněna 1.5.2009
návštěvnost: v rámci prohlídky celé kosárny - viz I. 3.4.3. Kosárna v Karlovicích

I. 3.4.   Provoz a využití zpřístupněných památek,   památkové okruhy  

Zámek Bruntál
Hrad Sovinec
Kosárna Karlovice 

Provoz a využití zpřístupněných památek ve správě Muzea v Bruntále zabezpečuje Útvar 
památkové péče 

I. 3.4.1. Zámek Bruntál - zámecká expozice

viz I. 3.3.1.

I. 3.4.2. Hrad Sovinec - prohlídkové trasy

Prohlídková trasa vedena 1. - 5. nádvořím, Horním hradem, hradní věží, přízemím dělové bašty 
Remter, oběma patry jižního paláce, přízemím severního paláce (tzv. Boskovický sál), ochozem 
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kolem 5. nádvoří a průchodem v tzv. kancelářském traktu na Horní hrad, konírnami, 
purkrabstvím a budovou 7. brány, byla od 18.9.2009 rozšířena o Rytířský sál v patře tzv. 

Remteru a jídelní a vinný sklep. Trasa vybavena informačním systémem obsahujícím informace 
o historii hradu, stavebním vývoji hradu a vlastnících hradu (texty, plány, schémata).
Vypracován nový provozní řád.
provoz zajišťoval Útvar památkové péče.
Provoz od 4.4.2009
Prohlídkovou trasu hradu Sovinec v roce 2009 navštívily 23 772 osoby.

I. 3.4.3. Kosárna v     Karlovicích  

V objektu kosárny a sousední stodoly zpřístupněny výše uvedené muzejní expozice (I. 3.3.10.-I. 
3.3.14.)
Provoz zajišťoval Útvar památkové péče
Zpřístupněna 1.5.2009
Návštěvnost: 1 150 osob

I. 3.5. Výstavy 
V roce 2009 bylo realizováno celkem 14 výstav s celkovou návštěvností 34 765 osob (28 526):
 * Bruntál -     11 výstav 9 748 návštěvníků ( 3509 návštěvníků)
 * Sovinec -      3 výstavy, 25 017 návštěvníků 
* výstavy zapůjčené jiným subjektům - 2, počet instalací - 4

(autoři výstav, garanti, výtvarná realizace - viz I. 2.2.6.)

I. 3.5.1. Zámek Bruntál 

Název výstavy: Vánoční ozdoby 2008
termín 13.12.2008. -4.1.2009 návštěvnost :5 
Obsah: výstava soutěžních vánočních ozdob
Regionální.

Název výstavy: Oslaďme si život (cesta kolem cukru)
termín 4.12.2008 - 31.1.2009 návštěvnost: 45
Obsah: betlémy a betlémové figurky ze sbírek muzea 
Regionální.

Název výstavy : Igor Minárik: Kresomalby, Eva Cisárová - Mináriková: Textilní objekty
 termín: 23.1. - 22.2.2009  návštěvnost: 62
Obsah: výstava prací předních slovenských umělců 
Nadregionální.

Název výstavy : Slavné vily Moravskoslezského kraje
termín : 5.3.-29.3.2009  návštěvnost: 171
Obsah: výstava předních architektů a památkářů, seznamující se významnými vilami kraje 
Nadregionální, převzatá a doplněná
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Název výstavy : Daniela Vinopalová - Vodáková: Zevnitř a vně
termín: 3.4. - 10.5.2009  návštěvnost: 139
Obsah: výstava plastik a šperků přední české výtvarnice
Regionální.

Název výstavy : Bruntálská kraslice
termín 4.4. - 30.4.2009  návštěvnost: 1 535 (100)
Obsah: výstava soutěžních velikonočních kraslic
Místní.

Název výstavy : Duhové čarování
termín 22.4. - 24.5.2009  návštěvnost: 108
Obsah: výtvarné kompozice žáků ZŠ Rýmařovská v Bruntále 
Místní

Název výstavy : Vyznání Jeseníkům
termín  29.5. -7.9.2009  návštěvnost: 1 690
Obsah: výstava fotografií ke 40. výročí vyhlášení ChKO Jeseníky, doplněná o exponáty 
zástupců jesenické fauny
Regionální, převzatá a doplněná

Název výstavy : Notafilie
termín  11.6. - 16.8.2009  návštěvnost: 198
Obsah: papírová platidla, řády a medaile ze sbírky krnovského sběratele RNDr. Petra Šindeláře 
Regionální

Název výstavy : Z nových muzejních sbírek
termín  11.9. - 31.10.2009  návštěvnost: 64
Obsah: výstava nejzajímavějších předmětu z 1 121 akvizic muzea za léta 2006 - 2008 
Regionální

Název výstavy : František Vítek a Věra Říčařová: Loutky a neloutky
termín  21.10. - 22.11.2009  návštěvnost: 581
Obsah: obrazy, kresby a loutky významných loutkářů z Hradce Králové
Regionální

Název výstavy : Káva aneb velké kouzlo malého zrnka
termín  4.12.2009-31.1.2010  návštěvnost: 2 630 (228)
Obsah: výstava o kávě, jejím zpracování, úpravích, podávání a o všem, co s kávou souvisí
Regionální

Název výstavy : Vánoční ozdoba 2009
termín 12.12. - 31.12.2009  návštěvnost: 2 520 (118)
Obsah: výstava soutěžních vánočních ozdob

25



Místní.

I. 3.5.2. Hrad Sovinec

Název výstavy: Oděvy pěti století - historické šaty V. Kulové
termín 1.5. - 31.5.2009 návštěvnost: 546
Obsah: historické oděvy období renesance a raného baroka 
Regionální.

Název výstavy: Ohlédnutí Q
termín 6.6. - 30.9.2009 návštěvnost: 22 966
Obsah: výtvarná díla umělců sdružených ve skupině Q Brno.
 Nadregionální.

Název výstavy: Erbovní bestie
termín 1.6. – 31.10.2009 návštěvnost: 1 505
Obsah:výstava Aleše Drašnara - figury nadpřirozených bytostíze šlechtických erbů 
Místní

I. 3.5.4. Výstavy zapůjčené jiným subjektům

1.1. - 27.2. Muzeum v Semilech Koření a bylinky
13.2. - 21.4. Muzeum v Hlučíně Sladký život čokolády
18.11. - 28.2.2010 Muzeum v Dačicích Sladký život čokolády
24.11. - 31.1.2010 Praha - galerie Skarabeus Sladký život čokolády

I. 3.6. Ostatní akce

I. 3.6.1. Přednášky

Pracovníci muzea připravili celkem 22 přednášek na 16 témat pro 618 posluchačů

Hornišer: 7 přednášek, 7 témat, 119 posluchačů
Mezerová: 4 přednášky, 4 témata, 248 posluchačů
Niesner: 11 přednášek, 5 témat, 251 posluchač, 

Hornišer:
Přednášky pro o.s. Sdružení sluchově postižených Kroužek:

16. 1. 2009 - „Kachle a jejich vývoj“ - 16 posluchačů
22. 2. 2009 - „Chata na Červenohorském sedle a KČT“ - 14 posluchačů
27. 3. 2009 - „Papír – výroba a obchod v novověku“ -16 posluchačů
24. 4. 2009 - „Tutanchamon v Brně – příklad moderní instalace“ - 11 posluchačů
22. 5. 2009 - "Muzeum, muzejní sbírka, expozice" - 12 posluchačů

Přednášky pro Společnost rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Praha:
22. 11. 2009 – Bezpečnost pohybu v přírodě – Praha, školení SRPZPD - 25 posluchačů

26



23. 11. 2009 – Příroda Jeseníků, Bruntálsko – Praha, školení SRPZPD - 25 posluchačů

Mezerová:
27.3.2009 Vily MS kraje a moderní architektura v Bruntále , KZSB, 32 posluchačů
16.4. 2009 Dřevěné sakrální stavby v okrese Bruntál, KZSB, 26 posluchačů
22.4.2009 Památky Vrbiska (architektura), Vrbno p P., 70 posluchačů
12.11.2009 Typologie osídlení a lid.architektury v Jeseníkách, konference CHKOJ 

Karlova Studánka, 120 posluchačů, 

Niesner
realizace 11 přednášek pro 251 posluchače, 5 témat

Od Mnichova k 15. březnu1939: - 4.3., 22 osob; - 4.3., 28 osob;- 4.3., 25 osob; 
- 5.3., 21 osob; - 9.3., 23 osob; -10.3.,19 osob; -10.3., 23 osob; 

Historie Bruntálu: 24.9., 10 osob
Historie hradu Sovince: 3.10., 24 osob
Totalita a holocaust: 25.11., 27 osob
Historie regionu (U3V): 17.12., 29 osob

I. 3.6.2. Exkurze

Realizováno celkem 2 odborné exkurze pro 53 osob:
Hornišer 29. - 30. 10. 2009 - výklad k archeologické situaci sakristie kostela ve Starém Městě u 

Bruntálu pro účastníky Geologické konference - 45 účastníků
Mezerová: 24.9.2009 – exkurze po městě Bruntálu - kulturní památky, pro zástupce města 

Prudnik a Bruntál – 8 účastníků

I. 3.6.3. Odborné výklady

Realizováno 18 odborných výkladů 
Mezerová: odborné výklady na výstavě Vily Moravskoslezského o moderní architektuře - 5x 

(10., 18.,20.,23.3.) 
odborné výklady v zámecké expozici - podrobná prohlídka expozice, restaurování 

sbírkových předmětů a nástěnných maleb historické stolování v rámci 
Muzejní noci a Vánoc na zámku - 13x (i v ruském jazyce)

I. 3.6.4.Animační programy

V roce 2009 byl připraven (viz I. 2.2.8.) a realizován animační program „ Povídání 
s loutkou“pro školy a veřejnost k výstavě „Věra Říčařová- František Vítek – Loutky a neloutky“ 
(20.10. - 22.11.) - realizováno celkem 15krát pro 318 osob 

Košnovská-Járková
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I. 3.6.5. Služby pro badatele

V roce 2009 byly poskytnuty faktografické informace z 38 tématických okruhů celkem 47 
badatelům:

Málková: -  1 badatelka, 1 téma 
Mezerová: -   9 badatelů, 11 témat 
Niesner -   28 badatelů, 35 témat

/Celkový počet badatelů v muzeu: 114 - viz i I. 1.5.2.,I. 1.6.2./

I. 3.6.6. Televizní a rozhlasové relace

ČRo Olomouc – Vzestupy a pády podnikatelských rodů – leden, březen 
ČRo Olomouc – Těžba drahých kovů v Andělskohorském rudném revíru – listopad

Hornišer

ČR Ostrava - Křížem krajem v Muzeu v Bruntále – 18.12.2009
Garncarzová, Mezerová

ČTV - program Chalupa je hra, 24. a 25.10. (viz I. 2.2.9)
ČTV - program o zámku Slezské Rudolfce, 11.6.2009 (viz I. 2.2.9)

Mezerová

I. 3.6.7. Dny otevřených dveří 

- mezinárodní den památek (18.4.) - viz Muzejní noc 29.5.
- mezinárodní den muzeí (18.5.) - viz Muzejní noc 29.5.
- dny evropského kulturního dědictví - 13.9.

I. 3.6.8. Kulturní akce a pořady 

Kulturní akce pořádané v objektech muzea v roce 2009 navštívilo 42 402 osoby
* zámek Bruntál 5 098 osob
* hrad Sovinec 37 304 osoby

zámek Bruntál
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4.4. Velikonoce  na  zámku  s tradiční  soutěží  „Bruntálská  kraslice  2009“  (výstava 
soutěžních exponátů), velikonoční program, trhy (10. ročník). Návštěvnost: 1 435 osob

garant: Garncarzová, Nováková

29.5. Muzejní noc - Oslavy mezinárodního dne muzeí a mezinárodního dne památek, 
zahájení výstavy k výročí ChKOH, besedy s pracovníky ChKOJ, Horské služby, 
významnými fotografy a dalšími zajímavými lidmi, instalace vzorků dřevin, noční 
prohlídky zámku s programem a doplněním expozice o výstavu bonsají a dřevořezeb 
s loveckými motivy, soutěže. Návštěvnost: 1 261 osob

garant: Garncarzová, Nováková; Mezerová

12.12. Zámecké Vánoce  s tradiční  soutěží  „O  nejkrásnější  vánoční  ozdobu  roku  2009“ 
(výstava  soutěžních  exponátů),  vánoční  program,  vánoční  jarmark  (19.  ročník). 
Vánoční  tabule  v expozici,  první  představení  zrestaurovaných  nástěnných  maleb 
v přípravně jídel Návštěvnost: 2 402 osob

garant: Košnovská-Járková, Mezerová

hrad Sovinec

Název akce: Vrbový proutek termín: 11.- 13.4.    návštěvnost : 4 166
Obsah: netradiční velikonoční prohlídky - kostýmovaný průchod hradních zákoutí s programem
Placená

Název akce: Na pomlázkové veselici   termín:18.-19.4.   návštěvnost : 2 235
Obsah: velikonoční jarmark s ukázkou tradic při vítání jara - celodenní akce
Placená

Název akce: Přízrak temné věže  termín: 2.-3.5.  návštěvnost : 2 440
Obsah: netradiční čarodějnické prohlídky - čarodejnické a temné síly při průchodu hradních 
sklepů
Placená

Název akce: Láry fáry do pohádky termín: 23.5.-24.5.  návštěvnost : 3 517
Obsah: pestrý zábavný program ke dni dětí.Pohádkový hrad plný her, soutěží a rytířských klání. 
Celodenní akce
Placená

Název akce: Soumrak loupežníků termín: 13.-14.6.  návštěvnost : 1 266
Obsah: netradiční šermířské prohlídky. Přehlídka šermířských soubojů při průchodu hradem.
Placená

Název akce: Prokletí černé vdovy termín:27.-28.6.  návštěvnost : 1 252
Obsah: Záhady a mýty Jeseníků. Padnou fakíři, kejklíři a orientální tanečnice do rukou 
inkvizice? Celodenní akce
Placená

Název akce: Probuzení sovineckého draka    termín:  4.-5.7.   návštěvnost: 1 753
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Obsah: Hry, soutěže a divadelní představení pro děti a dospělé.
Placená.

Název akce: Noc filmů  termín: 11.7. návštěvnost: 261
Obsah: Promítání filmů pro náročného diváka.
Placená.

Název akce. Střevíc bílé paní  termín: 11.-12.7. návštěvnost: 2 296
Obsah: Netradiční pohádkové prohlídky.Průchod hradních zákoutí s pohádkovými bytostmi
Placená.

Název akce: Za čest krále termín: 18.-19.7. návštěvnost: 3 100
Obsah:Sovinec v temné době války třicetileté.Život v obleženém hradě s ukázkou dobývání, 
řemesel a výstavou zbraní..
Placená

Název akce: Praděd na hradě Termín: 25.-26.7. návštěvnost: 1 965
Obsah:10. ročník setkání řezbářů
Placená

Název akce: Trable vodníka Mařenky termín: 1.-2.8.  návštěvnost: 1 721 
Obsah akce: Vodníkův příběh vyprávěný během prohlídky hradu
Placená.

Název akce: Past na medvěda  Termín: 8.-9.8.  návštěvnost: 3 531
Obsah akce: Lesnické slavnosti.Sokolníci při výcviku dravých ptáků.Včelaři a řezbáři při práci. 
Výstava loveckých trofejí.
Placená.

Název akce:Hodokvas rytíře Kobylky Termín: 22.-23.8.. návštěvnost: 3 539
Obsah akce: Tradiční historicko-řemeslný jarmark s dobovou kuchyní a právem útrpným.V 
sobotu s ohňostrojem.
Placená.

Název akce: Ostří východu- termín: 30.-31.8.  návštěvnost: 730
Obsah akce: Východní bojová umění na hradě Sovinci.
Placená.

Název akce: Mord na Sovinci nTermín: 5.-6.9. návštěvnost: 746.
Obsah akce: Příběh dvou šlechticů opouštějících šenk.
Placená.

Název akce: Na příkaz císaře nermín: 19.-20.9.  návštěvnost: 2 468.
Obsah akce: Mumraj na středověké tvrzi.Vinobraní v kraji brambor s rytířským turnajem.
Placená.

Název akce: Hofmistrova závěť  termín: 17.-18.10.  návštěvnost. 171
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Obsah akce: Netradiční prohlídky hradních zákoutí 9.15-17h s ukázkou života na renesančním 
hradě.
Placená.
I. 3.7. Propagace 

Propagace muzea na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 15.1.2009 

Prezentace muzea v rámci výstavy o Moravskoslezském kraji, instalované ve francouzských 
Metách v říjnu 2009 - koncepce, texty, výběr ikonografického materiálu, grafický návrh 
(viz I. 2.2.5. c.) 

Niesner, Košnovksá-Járková

Propagace muzea a jeho objektů, expozic, výstav a dalších aktivit - masmédia, internet, 
katalogy cest. ruchu atd.

Mezerová, Niesner, Košnovská-Járková, pracovník IC
Aktualizace a úpravy webových stránek www.mubr.cz  
Čapka
Aktualizace webových stránek www.bruntal-zamek.cz, rozeslání aktualizačních údajů dalším 
provozovatelům webových stránek, obsahujících informace a muzeu a jeho objektech 

 Niesner
- propagační texty o muzeu a jeho objektech pro Místní akční skupinu Nízký Jeseeník

Niesner
Aktualizace propagačních a informačních tabulí na objektech. 

Mezerová, Košnovská-Járková
- drobné propagační tisky - letáčky objektů, pozvánky, PF 2010

 Čapka, Košnovská-Járková
- texty pro fotosoutěž Kudy z nudy, Turistické vizitky v Turistickém deníku

Mezerová
- úpravy a následné korektury textu o muzeu do katalogu Relax 2010 

Niesner

I. 3.8. Odborná spolupráce

Spolupráce s ostatními muzei v rámci AMG, práce v kolegiích AMG, 
spolupráce s jinými odbornými pracovišti (archivy, památkové ústavy, AV ČR atd.):

- uzavření smlouvy o předávní archeologických nálezů s Archaiou Olomouc 
Hornišer

- Spolek Vrbenska, výběr předmětů na jejich výstavu (11. 2.)
- Obecní úřad Ludvíkov, vracení zapůjčených sbírkových předmětů (24. 2.)
- Zemský archiv v Opavě – předávka knihy Protokoly městského výboru v Bruntále (25. 2.)
- Muzeum Beskyd FM, zápůjčka předmětů na výstavu (21. 9.)
- Nadace Ledňáček, zápůjčka předmětů na výstavu (23. 9.)
- Nadace Ledňáček, vracení zapůjčených sbírkových předmětů (11. 12.)
-  SZMO,  zaslání  informací  o  jejich  sbírkových  předmětech  jako  podklad  pro  novou 

smlouvu (11. 12.)
- SZMO, informace a dohoda o zápůjčce na výstavu o bruslení (16. a 17. 12.)
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Málková
- NPÚ - Hrad Bítov , zápůjčka předmětu na výstavu Krása chladné zbroje

Výpůjčka předmětů do expozice hradu Sovince
Mezerová

- práce v Komisi regionální historie Moravy a Slezska AMG
- s HÚ AV ČR - publikování obrazu Rybího trhu v Opavě v historickém atlasu
- se SOkA Bruntál při aktualizaci spisového řádu
- ad vrácení zápůjčky kachle ze Slováckého muzea
- prověření zápůjčky z Muzea Beskyd 
- jednání s muzeem v Uherském Hradišti o zapůjčení betlémů v roce 2011
- informace pro Technické muzeum Brno o střeleckých terčích 
- informace pro Ostravské muzeum o předmětech z let 1300 - 1365

- filmování večerníčku
Niesner

I. 3.9. Školení, stáže

Účast na školeních, seminářích a stážích k problematice činností muzeu vlastních:

Garncarzová: - 17.-19.2. - celostátní seminář Muzeum a změna , NM Praha
Hornišer:    - 29.10. - 30.10. - konference k hornické činnosti a jejím následkům

 - 12.10.2009 - školení CESík, Brno
- 17.6. - 19.6. - archeologický seminář ve Znojmě, pořadatel ARCHAIA

Kostrhounová: září 2009 - konzervátorský seminář, Hradec Králové
Mezerová:  - 17.-19.2. - celostátní seminář Muzeum a změna , NM Praha

 - 22.9.- 23.9.2009 - celostátní konference Odborné hodnocení a systematické 
vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek

- 12.11. celostátní konference 40.let CHKOJ
Niesner.     - 17.-19.2. - celostátní seminář Muzeum a změna , NM Praha

 - 28.4. - 29.4. - seminář o fotografii v muzeu, Brno 
 - 18.6. - 20.6. - VIII. interdisciplinární workshop orální historie, Sovinec
 - 21.10. - 22.10.- seminář „Historické zbroje“,Bítov 
 - 23.10. -školení na KÚ MSK k datovým schránkám, Ostrava 

Nováková: - září 2009 - seminář muzejních knihovníků, Pardubice
Svobodová: - 9.11. - 10.11. - botanický seminář Brno

 - 11.11. - 12.11.- konference ChKOJ v Karlově Studánce
 - 29.9., 6.10. - seminář k ochraně přírody v Bruntále a Krnově

I. 3.10. Konference, semináře, workshopy, spolupořádané muzeem

18.6. - 20.6.     - VIII. interdisciplinární workshop orální historie. Místo konání: hrad Sovinec.
Pořadatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, spolupořadatelé: 
Univerzita Karlova Praha, Univerzita Palackého Olomouc, Masarykova 
univerzita Brno, Ostravská univerzita, Muzeum v Bruntále.
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29.10. - 30.10. - konference „Hornická činnost a její následky v Hornobenešovském a 
Hornoměstském revíru. Místo konání: zámek Bruntál. Pořadatel: Vysoká 
škola báňská - technická univerzita Ostrava, Česká geologická služba. 
Spolupořadatel: Muzeum v Bruntále.

I. 4.Různé

Bruntál - park: realizace výsadby jehličnanů, vyřízení žádosti skácení 2 stromů (Svobodová)
Karlovice - zahrada:- zabezpečení kácení stromů (Svobodová)
Sovinec - zajištění rostlin na výsadbu (Svobodová)

Zpracovávání podkladů pro předkládání žádostí o dotace (dotace z programu ISO MK ČR pro 
rok 2010 -  restaurování kabinetu /ISO/D-c/, Programu rozvoje muzejnictví KÚ MSK pro 
rok 2009) (Čapka, Málková, Mezerová, Niesner , Svobodová)

Realizace poskytnutých dotací z Programu rozvoje muzejnictví KÚ MSK pro rok 2009 
( Katalog sbírek muzea, Modernizace expozice lesnictví v Karlovicích včetně katalogu 
lesnických sbírek, Sborník bruntálského muzea 2009, Historie zámku Bruntál, restaurování 
kabinetu) a Programu restaurování movitých kult.památek MK ČR a dalších dotací 
(Mezerová, Málková, Čapka, Svobodová, Kostrhounová, Hornišer, Niesner)

Školení BOZP a PO, součinnost při prověrkách BOZP a PO
Účast v inventurních komisích při inventarizaci hospodářských prostředků, cenin a peněžních 

prostředků 
Pracovní a provozní porady (vedení - 7, útvaru -3, provozní -3)
Výkazy a plány práce, statistické výkazy, podklady pro AMG a pod.
Kontrola materiálů ve spisovně

II. Péče o nemovité kulturní památky - provoz a využití zpřístupněných památek

pobočka A - Zámek Bruntál
pobočka B - Kosárna Karlovice 
pobočka C - Hrad Sovinec
 
Všechny objekty a areály jsou otevřeny a veřejnosti  zpřístupněny formou výstav,  expozic a 
veřejné zeleně. Nezpřístupněné části plní funkci odborného, administrativního, hospodářského 
a provozního zázemí. Úkoly spojené s jejich správou, provozem, opravami a údržbou se plní. 
Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace. Kromě expozic, výstav a 
zámeckého parku slouží návštěvníkům prodejna a informační centrum, poskytující informace o 
kulturním dění, sportovních a ubytovacích možnostech celého okresu Bruntál. Ostatní prostory 
jsou využívány jako kanceláře, depozitáře, sklady a šatny.  Samostatně stojí budova dílen. 

Téměř  všechny prostory Kosárny v Karlovicích  (kromě  bytu  správce  a  sklepního  prostoru) 
slouží k expozičním účelům a jsou zpřístupněny veřejnosti. Byla přijata nová správkyně areálu 
bývalé kosárny v Karlovicích a pracovník na příležitostnou výpomoc a údržbu, kteří v budově 
kosárny i bydlí.
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Na hradě Sovinci jsou zpřístupněny všechny opravené prostory a jsou v nich expozice,  v 1. 
bráně prodejna s pokladnou a informačním centrem. Podkroví 1.brány a koníren, celá 4.brána 
slouží jako ubytovny, ve 3.bráně je byt kastelána. Jako kanceláře a technické zázemí slouží 
některé prostory purkrabství, 3.brány, 2.brány, sklípek a zbrojnice u 5.nádvoří a 6.nádvoří. Byl 
vytvořen nový Provozní řád  a upraven Návštěvní řád hradu Sovince. V souvislosti s tím, byly 
upraveny podmínky pro bydlení zaměstnanců, brigádníků a účinkujících na hradě včetně zřízení 
správcovského bytu, ve kterém bydlí kastelán.

Vyhodnocení  plnění  plánu  v oblasti  expozic,  výstav  a  dalších  kulturních  akcí na 
spravovaných objektech  areálech je zpracováno v části  I.

- opravy, obnova, restaurování
Práce  na  objektech  byla  prováděny  dodavatelsky  i  vlastními  pracovníky  (drobné  opravy, 
údržbové práce budov a zeleně , nátěry konstrukcí a mříží, výroba fundusu expozic a vedení 
brigádníků na Sovinci, …). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena výběrová řízení. 
Na  všech  objektech  byly  provedeny  pravidelné  revize  (elektro,  tlakové  nádoby,  komíny, 
plynové kotle, EZS, EPS) a kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem. Všechny zjištěné 
nedostatky byly ihned odstraněny. 

A zámek Bruntál – areál
Bylo provedeno: 
projekční práce 

– oprava štukové výzdoby v sálech – záměr a ocenění             
– sanace krovu – odborné vyhodnocení stavu
– zaměření nádvoří jako podklad pro PD obnovy 

stavební a restaurátorské práce
– restaurování nástěnných maleb ve 2.NP.(přípravna jídel, sokly, skříně, …) 
– restaurování štukové výzdoby stropu v kapitulním sále
– realizace části výsadby parku podle projektu 

údržba a opravy 
- oprava čerpadla ve studni 
- oprava střešních krytin po zimním období 
- odstranění závad z elektrorevizí 
- nátěry mříží u Starého paláce
- opravy oplocení objektu zejména po vandalském poškození
- nátěry šindelových stříšek 
- malby kanceláří 
- oprava prostoru za vrátnicí včetně výmalby a instalace kuchyňské linky
- údržba parku (výsadba, sečení, hnojení, …) 
- úprava konzervátorského pracoviště

ostatní
o oprava a výroba výstavního fundusu
o technická realizace výstav
o údržba vozového parku (osobní a nákladní auta, sekačky, traktorek,..)
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B kosárna Karlovice
stavební práce

– oprava verandy 
– úprava chodby přízemí (odstranění WC, zazdívky, omítky, podlahy)
– nátěr dveří  
– nátěr podlah 
– kácení a dosadby v zahradě dle schváleného návrhu
– oplocení areálu 

údržba a opravy 
- odstranění závad z el. revizí 

- odvětrávací otvory do venkovních dveří sklepa
- údržba zahrady a travnatých ploch areálu 

C hrad Sovinec – areál
projekční a přípravné práce

– zakreslení změn stavby před dokončením schodiště u remtru 
– úprava bytu v 3.bráně
– přístřešek v Klipplově baště 
– úprava ubytoven v 4.bráně
– celková rekonstrukce 6.brány 
– oprava střechy jižního paláce a 6.brány 
– oprava západní zdi 5.nádvoří 

stavební a restaurátorské práce
– zprovoznění WC pro veřejnost na 2.nádvoří 
– oprava střech nad jižním palácem a VI. bránou 
– nátěry šindelových střech 
– výroba a instalace zábradlí schodiště k rytířskému sálu 
– kompletní stavební obnova a rekonstrukce rytířského sálu v remtru 
– vybudování přístřešku v Klipplově baště 
– oprava části západní zdi 5.nádvoří včetně branky a WC
– vybudování 2.části pavlačí na  V. nádvoří 
– oprava schodiště a prostor vedle bytu v konírnách
– osazení mříží do sklepa u 5.nádvoří 

údržba a opravy 
- odstranění závad z elektrorevizí 
- opravy střech po zimním období 
- údržba inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, čistička) 
- údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně 
- nátěry kovových a dřevěných konstrukcí (kování, zábradlí,…) 
- drobné opravy dlažby na nádvořích a schodištích 
- oprava dláždění přístupových komunikací

ostatní
– instalace antény internetu 
– údržba a výsadba zeleně (i popínavé) a květin 
– výroba fundusu nových expozic
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– technická realizace výstav a expozic
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