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VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 

V PROSINCI 2022VODNÍ 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 geo-
logických jevech tohoto kraje, k vidění jsou zajímavé modely sopky, trilobita, jeskyně či snímky 
z produkce BBC. Sbírkové předměty jsou prezentovány v moderním 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 mimořádný počin po stránce 
odborné, technické, výtvarné, ale i stavební. Vůbec poprvé byly zpracovány dokumenty ze 17. sto-
letí 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 mutacích. 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 zaká-
zán 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 expozici v pro-
storách Vodní tvrze v Jeseníku. Prezentuje výsledky bádání a archeo logických výzkumů od pra-
věku až do 19. století. Dále přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími roz-
květu 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 ne-
poslední řadě expozice přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hu-
debního 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.

VÝSTAVA

14. září – 31. prosince 2022          Hlavní výstavní sál
NEMOC NECHODÍ PO HORÁCH, ALE PO LIDECH. 
DĚJINY ZDRAVOTNÍ PÉČE NA JESENICKU
Ačkoliv se Jesenicko mohlo od 19. století pyšnit vysokou koncentrací lázeňských zařízení, vývoj zdra-
votní péče prošel i zde běžným zdlouhavým vývojem, korunovaným až koncem století vznikem insti-
tucionalizovaných nemocnic. Lokální specifika tohoto rozvoje představí návštěvníkům textová část 
výstavy, doplněná o rozličné dobové předměty sloužící k lékařským a chirurgickým zákrokům.
Autor: Mgr. Jan Petrásek
Vstupné 60/30 Kč

VÝSTAVA
7. prosince 2022 – 8. ledna 2023       Galerie
VÁNOČNÍ BETLÉMY VE VODNÍ TVRZI
Vánoční výstava představí návštěvníkům precizní práci dřívějších i současných slezských a morav-
ských 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 doplněk poslouží i možnost seznámit se s typickými 
vánočními písněmi zdaleka ne pouze středoevropské provenience. 
Vernisáž se uskuteční 6. prosince od 18.00 hod., vystoupí Komorní sbor Florián.
Kurátor: Bc. Kamil Tomášek
Vstupné 60/30 Kč

PŘEDNÁŠKY 

15. prosince 2022, 18.00 hod.          Rytířský sál 
OD SMRKOVÝCH POLEN K SETINÁM VTEŘINY

Lidé v hornatých částech Jesenicka používali v zimním období sáně k dopravě dřeva. S rozvojem 
lázeňství začali dřevaři na svých rohačkách vozit i lázeňskou klientelu a z oblíbené kratochvíle se 
záhy stal sport. Sáňkařská sekce Moravsko-slezského sudetského horského spolku uspořádala 
v roce 1912 na Gräfenberku dokonce mistrovství Rakouska-Uherska v jízdě na saních. Zatímco 
zpočátku byly k jízdě využívány především lesní a turistické cesty, v roce 1939 se na Křížovém 
vrchu začala budovat skutečná závodní trať. V 50. letech minulého století došlo k její obnově 
a vzniku sáňkařského oddílu v rámci TJ Jiskra Jeseník, který v následujícím desetiletí patřil k nej-
lepším v tehdejším Československu. Přednáška seznámí posluchače nejen s bohatou tradicí to-
hoto sportovního odvětví na Jesenicku, ale i s vizemi obnoveného oddílu.
Přednášející: Pavel Macháček             VSTUP ZDARMA

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA: 

Ve dnech: 

24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12. 2022, 
1. 1. a 2. 1. 2023

MUZEUM UZAVŘENO.

Plánujeme na LEDEN 2023:        
10. leden – 16. duben 2023       
            
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 samotný vý-
stup 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


