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VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 

V LEDNU 2023VODNÍ TVRZ
Otevřeno: úterý až neděle 9.00–17.00 hod.

 
STÁLÉ EXPOZICE
 
SPIRÁLA ČASU ZEMĚ 

Moderní interaktivní expozice, jež se věnuje geomorfologickému vývoji Jesenicka i obecně 
vzniku a vývoji naší planety, vznikla díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje ve výši 
7 miliónů korun. Hlas známého umělce Arnošta Goldflama seznámí návštěvníky s řadou 
pozoruhodných faktů o geologických jevech tohoto kraje, k vidění jsou zajímavé modely 
sopky, trilobita, jeskyně či snímky z produkce BBC. Sbírkové předměty jsou prezento-
vány v moderním výstavním fundusu. Kromě dotykové obrazovky s doplňujícími texty 
a animacemi návštěvníky nepochybně zaujme fascinující model ledovce, který předsta-
vuje pomyslný vrchol celé expozice. 

Vstupné 80/40 Kč

ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17. STOLETÍ
Expozice, která vznikla z prostředků Olomouckého kraje, představuje mimořádný počin 
po stránce odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly zpracovány 
dokumenty ze 17. století uložené ve vratislavských 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 muta-
cích. Zajímavostí expozice je tzv. fogscreen, unikátní promítací zařízení do suché mlhy, 
které představí 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 nedoporučujeme dětem do 13 let.

Vstupné 110/55 Kč

HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA
Ve své nynější podobě představuje Historie a archeologie Jesenicka nejstarší stálou ex-
pozici v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bádání a archeo logických 
výzkumů od pravěku až do 19. století. Dále přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko nepro-
cházelo jen obdobími rozkvětu a nerušeného koloběhu života – vedle válek město i okolí 
trápily také přírodní katastrofy 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 Ditterse 
z Dittersdorfu 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 uzavřena.

V objektu se nachází rovněž kavárna Vinckovo kafe, OTEVŘENO DENNĚ.

VÝSTAVY

7. prosince 2022 – 8. ledna 2023       Galerie
VÁNOČNÍ BETLÉMY VE VODNÍ TVRZI
Vánoční výstava představí návštěvníkům precizní práci dřívějších i současných slezských 
a moravských betlémářů, jejichž um byl promítnut do podoby papírových, keramických 
či dřevěných betlémů nejrůznějších velikostí. Vedle toho bude pro děti připraven dětský 
koutek s omalovánkami a dioráma znázorňující narození Ježíška. Jako zcela unikátní dopl-
něk poslouží i možnost seznámit se s typickými vánočními písněmi zdaleka ne pouze stře-
doevropské provenience. 
Kurátor: Bc. Kamil Tomášek
Vstupné 60/30 Kč

10. ledna – 14. dubna 2023          Hlavní výstavní sál
PŘÍBĚH KNIH A KNIHOVEN NA JESENICKU
Výstava představí historii knihovnictví a nejvýznamnější literární díla vzniklá na Jesenicku. 
Její součástí bude rovněž prezentace práce s digitalizovanými texty od přípravy až po sa-
motný výstup zpřístupněný prostřednictvím webového rozhraní. Díky studijnímu místu 
si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet práci s digitalizovanými tisky včetně vstupů 
do dalších databází.
Autor: Mgr. Pavel Žurek
Vstupné 60/30 Kč

17. ledna – 7. května 2023           Galerie
BAREVNÁ PALETA JESENICKA 
Výstava navazuje na XIX. svatováclavské sympozium, jehož tématem bylo výtvarné umění 
na Jesenicku a v Jeseníkách ve 20. století. V depozitářích muzeí, archivů, soukromých sbír-
kách a v dalších pramenech se podařilo najít překvapivé množství jmen malířů, kreslířů a 
grafiků (bez ohledu na jejich národnost), pro které se tento podmanivý kraj stal inspirací 
jejich umění. Nejen místní tvůrci, ale i renomovaní umělci z Opavy, Vídně či Německa za-
nechali svá tvůrčí svědectví např. o návštěvě lázní na Gräfenberku, Vřesové studánky či 
drsných horských úbočí s rozeklanými skalami a prastarými stromy. 
Garanti výstavy: Mgr. Pavel Rušar, Mgr. Květoslav Growka, doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Vstupné 60/30 Kč

PŘEDNÁŠKA 

26. ledna 2023, 18.00 hod.                  Rytířský sál
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JESENÍKY
Přednáška pojedná o tom nejvzácnějším, co horská příroda Jeseníků nabízí, budou zmí-
něny faktory, které zdejší přírodu ohrožují. Dozvíte se, kde konkrétně tyto nejcennější 
přírodní úseky najdete a jak o ně ochránci přírody pečují. 

Přednášející: Mgr. Vít Slezák, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

VSTUP ZDARMA


