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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V DUBNU 2022

VODNÍ TVRZ
Otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE

SPIRÁLA ČASU ZEMĚ 

Moderní interakti vní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vývoji 
Jesenicka i obecně vzniku a vývoji naší planety, vznikla díky fi nančnímu pří-
spěvku Olomouckého kraje ve výši 7 miliónů korun. Hlas známého umělce 
Arnošta Goldfl ama seznámí návštěvníky s řadou pozoruhodných faktů o geo-
logických jevech tohoto kraje, k vidění jsou zajímavé modely sopky, trilobita, 
jeskyně či snímky z produkce BBC. Sbírkové předměty jsou prezentovány v mo-
derním výstavním fundusu. Kromě dotykové obrazovky s doplňujícími texty 
a animacemi návštěvníky nepochybně zaujme fascinující model ledovce, který 
představuje pomyslný vrchol celé expozice. 
Vstupné 80/40 Kč

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ

Expozice, která vznikla z prostředků Olomouckého kraje, představuje mimo-
řádný počin po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec 
poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. století  uložené ve vrati slavských 
archivech, informace o procesech s údajnými čarodějnicemi jsou uvedeny do 
kauzálních souvislostí . Návštěvníci na své cestě do temné historie Jesenicka 
využívají audioprůvodce ve čtyřech jazykových mutacích. Zajímavostí  expo-
zice je tzv. fogscreen, unikátní promítací zařízení do suché mlhy, které před-
staví nešťastný osud první oběti  jesenických procesů Barbory Schmiedové.
Maximální počet návštěvníků ve skupině je 12. 
PROSÍME O REZERVACI PŘEDEM NA TEL. 725 073 539 NEBO PROSTŘEDNICTVÍM 
E-MAILU info@muzeumjesenik.cz. Prohlídky probíhají každou celou hodinu 
kromě poledne. Vstup je zakázán dětem do 10 let. Návštěvu nedoporuču-
jeme dětem do 13 let.
Vstupné 110/55 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA

Ve své nynější podobě představuje Historie a archeologie Jesenicka nejstarší 
stálou expozici v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bá-
dání a archeo logických výzkumů od pravěku až do 19. století . Dále přibližuje 
návštěvníkům, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu a neruše-
ného koloběhu života – vedle válek město i okolí trápily také přírodní kata-
strofy jako požáry či povodně, které za sebou často zanechaly jen spoušť 
a zmařené lidské životy. V neposlední řadě expozice přibližuje slavnou hu-
dební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hudebního skladatele 
Karla Ditt erse z Ditt ersdorfu nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze 
a Johanna Schrotha.
Vstupné 50/25 Kč

RODNÝ DŮM VINCENZE PRIESSNITZE 
Lázně Jeseník, čp. 175

STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFENBERG 
��������.

V objektu se nachází rovněž kavárna

Vinckovo kafe, OTEVŘENO DENNĚ.

VÝSTAVA 2. únor – 4. září 2022       Hlavní výstavní sál

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Vlasti vědné muzeum Jesenicka si Vás dovoluje pozvat na nevšední výstavu, jež prezentuje šikovnost 
našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď kvůli nedostupnosti  arti klu na trhu, nebo jen tak pro 
radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty fenoménu kuti lství, za nímž stojí ony proslulé 

„zlaté české ručičky“.

Autoři: Mgr. Milan Rychlý, Pavel Macháček
Vstupné 60/30 Kč

VÝSTAVA 6. duben – 19. červen 2022          Galerie

CHLAPI OD MILÍŘŮ.
UHLÍŘSTVÍ V JESENÍKÁCH I OBECNĚ

Na nevelké pasece skryté v lesní houšti ně dýmají tři milíře. Opodál stojí prostá dřevěná bouda, před 
kterou právě usedli dva umounění muži a rozdělali oheň. Unavené letní slunce pomalu ustupuje za 
vrchol Pradědu a pach popela splývá s vůní pečené slaniny... Podobný obraz se jistě naskytl každému, 
kdo nejvyšší moravsko-slezské hory před druhou světovou válkou navští vil. Přijměte pozvání na vý-
pravu ke starým jesenickým uhlířům, ale i za historií a charakteristi ckými rysy tohoto řemesla, jež 
stálo u počátků naší civilizace. Výstavu vedle bohatého textového a obrazového materiálu doplní 
i působivé dioráma, zobrazující výrobu uhlí v ti chu nočního lesa.
V rámci výstavy proběhnou tři komentované prohlídky:
21. dubna, 12. května a 16. června, vždy od 15.00 hod. (případná změna bude včas oznámena).

Autor: Mgr. Matěj Matela, výtvarné provedení: Mgr. Kamila Reichmannová
Vstupné 60/30 Kč

PŘEDNÁŠKA 21. duben 2022, 18.00 hod.     Rytí řský sál

NAŠI NETOPÝŘI

Přednáška vás zavede do podzemních prostor jesenických jeskyní a štol za jejich vzácnými, i když 
nestálými obyvateli. Netopýři, jež představují nedílnou součást přírody tohoto regionu, nejen fas-
cinují způsobem života, ale jsou také užiteční. Co o živočiších, kteří tuto planetu obývají více než 
50 milionů let, vlastně víme...? 

Přednášející: Mgr. Ludmila Slezáková 
VSTUPNÉ ZDARMA

EXKURZE 23. duben 2022, 9.45 hod.    Písečná, železniční stanice

SKANDINÁVSKÝ LEDOVEC V ÚDOLÍ BĚLÉ

Kdybychom před 450 ti síci lety stáli pod Jeskyněmi na Špičáku, měli bychom za zády čelo mohut-
ného ledovce a před sebou jezero táhnoucí se až k Jeseníku. Po povrchu ledovce bychom došli 
až do sedla mezi Bílým kamenem a Strážiskem nad Javornou, kde se ledovec v našich pohranič-
ních horách vyšplhal nejvýše. Zbyly po něm vrstvy písku a štěrku s bludnými balvany a pazourky. 
Délka trasy max. 20 km. Návrat cca v 18.00 hod. 

Průvodce: Mgr. Marti n Hanáček, Ph.D.
Kontakt: geolog@muzeumjesenik.cz, HanacekM@seznam.cz, mobil: 732 191 686
VSTUPNÉ ZDARMA


