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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA
VÁS ZVE NA AKCE POŘÁDANÉ 
V ZÁŘÍ 2021

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 příspěvku 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 moderním výstavním fundusu. Kromě 
dotykové obrazovky s doplňujícími texty a animacemi návštěvníky nepochybně zaujme fascinu-
jící 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 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  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 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.

VÝSTAVY        

ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK

15. září – 2. leden 2022 | Galerie a Hlavní výstavní sál

Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, kdy ze stěn shlížela tvář sta-
rého mocnáře a později prvního československého prezidenta, přináší fotografi cká výstava 
Vlasti vědného muzea Jesenicka. Několik desítek unikátních archivních snímků, které po-
chází z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů, jsou díky moderní technice zároveň do-
plněny současnými fotografi emi, a návštěvník tak může sám posoudit, nakolik se dané místo 
do dnešních dnů změnilo. Výstavou provází tři zvířecí společníci symbolizující geomorfologické 
členění Hrubého Jeseníku. Do Pradědské hornati ny se tak vypravíte spolu s kamzíkem hor-
ským, Keprnickou hornati nu poznáte s tetřívkem obecným a hvozdy Medvědské hornati ny zase 
s dávným obyvatelem těchto hor medvědem hnědým.

Kurátoři výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, Mgr. Matěj Matela

Vstupné 60/30 Kč

PŘEDNÁŠKA 9. ZÁŘÍ, 18.00 hod. 

Micklitz, Pekarek a další. Povídání o biskup-
ských lesnících před Velkou válkou.
Jména jako Franz Geißler, Julius Micklitz, Josef Smetaczek či Adolf 
Medritzer jsou dnes v oblasti  Jesenicka prakti cky zcela neznámým po-
jmem, avšak v dobách monarchie se jednalo o nanejvýš vážené pány 
a často také o nadregionálně uznávané odborníky. Všechny tyto les-
níky tělem i duší spojovala oddanost svému revíru a zaměstnavateli 
v osobě vrati slavského biskupa, zároveň byl ale každý z nich svébytnou, 
ba mnohdy velice svéráznou osobností . Zasedněme tedy na chvíli za 
stoly hájoven a loveckých chat, páni fořti  již přicházejí…

Přednášející Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ 

Rytí řský sál Vodní tvrze, VSTUPNÉ ZDARMA. 

EXKURZE 25. ZÁŘÍ

Vznik krajiny Vidnavska

Vidnavsko si prošlo zajímavými geologickými dějinami. Existovala zde 
rozsáhlá řeka, která na území dnešního Polska ústi la do moře. Říční břehy 
tvořil kaolín, vznikající zvětráváním prvohorní žuly. Čtvrtohorní ledovec 
sem přivlekl balvany rozmanitých skandinávských hornin, často s mnoha 
druhy zkamenělin. Když ledovec roztával, živil svou vodou řeky a jezera. 
Ledovcové nánosy pohřbily původně skalnatější okraj Žulovské pahor-
kati ny. Svislé pohyby zemské kůry naopak terén rozrůznily – umožnily 
zahloubení Vidnavské nížiny i kaňonu Černého potoka. Na exkurzi neo-
pomeneme ani historii těžby kaolínu.

Exkurzi povede Mgr. Marti n Hanáček, Ph.D., geolog VMJ

ÚČAST BEZPLATNÁ

Dny Evropského kulturního dědictví 
ve Vlasti vědném muzeu Jesenicka, 17. ZÁŘÍ

V rámci dnů Evropského kulturního dědictví (EHD) bude v pátek 
17. září 2021 veřejnosti  umožněno navští vit všechny stálé expozice 
a výstavu Zmizelý Hrubý Jeseník se slevou 50 % ze základního vstupného. 
Zároveň bude možné zúčastnit se komentovaných prohlídek stálé expo-
zice Historie a archeologie Jesenicka a výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník, 
a to v časech 10.00, 13.00 a 15.00 hod.

XXI. svatováclavské setkání na téma  
PAMĚŤ JESENICKÝCH HOR

Vlasti vědné muzeum Jesenicka, p. o., Státní okresní archiv Jeseník, 
Společnost Vincenze Priessnitze, z. s., a Městská kulturní zařízení Jeseník 
si Vás tí mto dovolují srdečně pozvat na 21. ročník svatováclavského 
setkání, jehož tématem se letos – u příležitosti  140. výročí založení 
Moravsko-slezského sudetského horského spolku – staly jesenické hory.
Podrobnosti  k jednotlivým akcím budou včas upřesněny na webových 
stránkách muzea, archivu a samostatných plakátech. Případná změna 
programu vyhrazena.

28. ����, 9.30 hod. Zahájení v kostele v Bílé Vodě.
28. ����, 17.00 hod. Koncert Smyčcového orchestru Jeseník, v Kongre-
sovém sálu v Priessnitzových léčebných lázních. 
29. ����, 9.00 hod. Zahájení sympozia v Zimní zahradě.
29. ����, 15.00 hod. Komentovaná prohlídka fotografi cké výstavy „Zmizelý 
Hrubý Jeseník“ ve Vodní tvrzi.


