VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB
příspěvkové organizace Karlovarského kraje

za rok 2017

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává výroční zpráva Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského
kraje za rok 2017. Již tradičně jsme upřednostnili verzi elektronickou, kterou si můžete stáhnout z našich
webových stránek.
Bohužel rok 2017 nebyl pro naši instituci rokem nejveselejším. V závěru roku nás totiž nečekaně a navždy
opustil kolega, dlouholetý zaměstnanec a ředitel našeho muzea pan Mgr. Zbyněk Černý. Jeho odborná
činnost a v posledních letech i organizační se stala nezaměnitelnou součástí a značkou našeho muzea, s níž
se mohla potkat nejširší veřejnost. Zajisté však zůstane v našich vzpomínkách a i nadále bude součástí naší
muzejnické práce.
Počátkem roku 2017 byl v našem muzeu rekonstruován kamerový systém a proto i návštěvnickou sezónu
jsme zahájili 8. dubna již tradičním Velikonočním jarmarkem. Během roku jsme pro návštěvníky připravili tři
výstavy. První nazvaná Krása času představovala to nejlepší z naší sbírky hodin, druhá představila Váhy a
měřidla ze soukromé sbírky pana Jana Mynáře. Naším největším projektem roku 2017 byla výstava Non plus
ultra s podtitulem Kočovné zábavní podniky v Chebu. 1800 –1850. V ní jsme ve spolupráci se SOkA Cheb a
GAVU Cheb představili málo známé osudy kejklířů a cirkusáku v první polovině 19. století. Již tradičně jsme
se zapojili do přeshraniční spolupráce, tentokrát s Egerland-Museum Marktredwitz, ve kterém jsme
prezentovali naši sbírku na výstavě Staré loutky z Čech.
V rámci naší činnosti jsme pořádali i řadu dalších akcí, poprvé jsme se zapojili do mezinárodních oslav Dne
archeologie, který byl návštěvnicky úspěšný, a doufáme, že si i v budoucnosti najde své zájemce. Již tradičně
jsme uspořádali Velikonoční a Vánoční jarmark a v obnovené tradici i Podzimní slavnosti. Úspěšně proběhl
13. ročník přírodovědných exkurzí a přednášek Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody.
Všechny tyto akce jsou mezi návštěvníky oblíbené a doufáme, že tomu tak bude i v budoucnu. Loňský rok
byl bohatý též na další přednáškovou činnost, programy pro žáky a studenty základních a středních škol,
aktivity pro předškoláky a širokou veřejnost.
Během roku jsme rozvíjeli i odbornou činnost a zázemí našeho muzea. Získali jsme dotační titul ISO na
dovybavení depozitáře archeologie, byli jsme také úspěšní v podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci a
zpřístupnění chebského statku v Milíkově. Vydali jsme dvě monografie a v akviziční činnosti nám byl darován
konvolut chebského malovaného nábytku.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří naši činnost podporují. A taktéž návštěvníkům, jejichž
neutuchající zájem je hlavním smyslem naší práce.

MUZEUM CHEB
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AKVIZICE
Jednání nákupní a odpisové komise, poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea Cheb se konalo 31. 1. 2018.
Akvizice pro Sbírku Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2017 jsou zapsány v Knize přírůstků pod
přírůstkovými čísly: P 01/17 – P 13/17.
• Členové nákupní a odpisové komise schválili nákupy realizované muzeem za rok 2017 (NOK 01/2017–NOK
03/2017). Celková cena nákupů pro Sbírku Muzea Cheb v roce 2017, hrazených z rozpočtu muzea k datu 31. 12.
2017, byla 38 000,– Kč.
• Členové komise se seznámili a vzali na vědomí další akviziční činnosti Muzea Cheb v roce 2017: dary do Sbírky
Muzea Cheb (NOK 04/2017 – NOK 09/2017),vlastní terénní výzkumy, sběry a nálezy pracovníků muzea pro
Sbírku Muzea Cheb (NOK 10/2017 – NOK 12/2017) a převod do Sbírky Muzea Cheb z Městského muzea v Poličce
(NOK 13/2017 – model pomníku).
• Stěžejní akvizicí roku 2017 byl dar 4 kusů lidového malovaného nábytku z Chebska (dvoudvéřová malovaná
skříň s datací 1807 a 3 kusů chebských křesílek s figurální balustrádou opěradla). Nábytek darovala do Muzea
Cheb paní Eva Horcic ze Zofingenu ve Švýcarsku.
V průběhu roku byla vedena jednání s Římskokatolickou farností Cheb a s Karlovarským krajem o možnosti
odkoupení gotické monstrance z kostela sv. Mikuláše.

SBÍRKOVÝ FOND
RESTAUROVÁNÍ
V roce 2017 nebyly zadány žádné externí restaurátorské práce pro Sbírku Muzea Cheb. Granty podávané v roce
2016 na dotační příspěvek na MK ČR na restaurování – dotační program ISO/D-c nebyly získány.
V roce 2017 byla opětovně podána na MK ČR – ISO/D-c grantová žádost na restaurování O 1077 na rok 2018 –
grafická deska pro tisk universitní these (sv. Vincenc mučedník, patron Chebu).
V rámci programu ISO/A – Zabezpečení objektů byla podána žádost na akci:
Rekonstrukce a modernizace kamerového systému II. etapa
celkové náklady:
náklady na 2. etapu:
termín dokončení:

1 357 200,– Kč
707 200,– Kč
23. 3. 2017

Dále byl využit program ISO/D-b – Vybavení depozitáře archeologie posuvným systémem I. etapa.
Celkové náklady: 245 388,– Kč.

KONZERVACE
V roce 2017 zůstalo pracoviště ochrany sbírek personálně obsazeno Dušanem Vančurou. V průběhu roku bylo
využíváno externí spolupráce s konzervátorkou Antonií Richtrovou a Gabrielou Vyskočilovou.
Konzervační zásahy byly před zahájením návštěvnické sezóny 2017 provedeny na sbírkových předmětech
v expozici muzea a na předmětech z fondu muzea vystavených na Chebském hradě. Konzervační a restaurátorské
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práce byly realizovány celkem na 33 vybraných předmětech z fondu Muzea Cheb, 26 předmětech pro muzeum
Sokolov, 55 předmětech pro Městský úřad Chodov a 1 předmětu pro Městský úřad Cheb. Konzervace byla
provedena na vybraných předmětech z fondu muzea, zejména z podsbírky Loutky, modely, hračky. Dále pak na
předmětech z podsbírky Textil a podsbírky Současné dějiny. Na archeologických nálezech z tvrze Pomezná, z
Provaznické ulice a na předmětech z archeologického výzkumu z krypty kostela sv. Vavřince v Chodově. Pro
Muzeum Sokolov byly konzervovány kovové a dřevěné předměty z cínového dolu Jeroným. Pro Městský úřad
Chodov byly konzervovány kovové, keramické a dřevěné předměty z krypty kostela sv. Vavřince, pro Městský
úřad Cheb byla konzervátorsky ošetřena Schillerova busta v Sadech Komenského.
Ke konzervačním zásahům byly vyhotoveny konzervační listy 01 – 17/ 2017.

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
Centrální depozitář byl v roce 2017 vybaven internetovou sítí s plošným zajištěním WiFi připojení. Nákladnou
opravou prošel výtah značky Schindler a to výměnou motoru a řídící jednotky pohonu kabinových dveří.

DEPOZITÁRNÍ REŽIM SBÍRKY MUZEA CHEB
V centrálním depozitáři je průběžně monitorována teplota a relativní vlhkosti prostřednictvím elektronického
systému měření klimatu. Ve zbylých expozičních a depozitárních prostorech dochází k měsíčnímu zaznamenávání
teploty a relativní vlhkosti do depozitárních sešitů.
Pravidelné sledování depozitárního režimu centrálního depozitáře je v gesci konzervátora Dušana Vančury:
pravidelné měření, kontrola, zjišťování závad.

DEPOZITÁRNÍ PRÁCE
Pořádání depozitáře archeologie po umístění nového úložného systému. Úklidové práce v depozitáři.

SBÍRKOVÁ AGENDA, KATALOGIZACE A EVIDENCE SBÍREK

VEDENÍ SBÍRKOVÉ AGENDY
Elektronická podoba agendy Sbírky Muzea Cheb byla v roce 2017 vedena v muzeem užívané SQL databázi
Sbírkový fond Muzea Cheb. Vedle elektronické podoby je vedena ručně psaná Kniha přírůstků, Kniha úbytků, dále
jsou archivovány v tištěné podobě originály tzv.červených karet ke 2. stupni evidence sbírkových předmětů,
smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky Muzea Cheb, smlouvy o výpůjčce z jiných organizací a institucí, agenda
nákupní a odpisové komise, poradního sboru ředitele muzea pro sbírkotvornou činnost.
Průběžně vedena agenda Centální evidence sbírek (CES).
Výpůjčky předmětů ze Sbírky Muzea Cheb v roce 2017:
Smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky muzea Cheb za rok 2017 jsou vedeny pod čísly 01/2017 – 15/2017. Smlouvy
o výpůjčce ze Sbírky muzea Cheb uzavřené v průběhu roku jako výpůjčky pro výstavní, studijní, analytické či jiné
účely byly vystaveny následujícím institucím: Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Muzeum Šumavy
Sušice, příspěvková organizace, Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Muzeum Sokolov, p. o.
Karlovarského kraje, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, Galerie
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výtvarného umění v Chebu, p. o. Karlovarského kraje, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Městské muzeum
Františkovy Lázně, Město Cheb, Regionální muzeum v Kolíně, p. o. Středočeského kraje, Státní okresní archiv
Cheb, Egerland-Kulturhaus-Stiftung Marktredwitz.
Smlouvy o užití reprodukcí – 16 ks.

EVIDENCE A KATALOGIZACE
Sbírkový fond
současné dějiny

SD 9708–9922

tj. 293 ks

Plevná Šalátová

botanika

Bo 2974–3298

tj. 325 ks

Brabec

zoologie

Z 1116–1117

tj. 2 ks

Brabec

sfragistika

SF 1442

tj. 1 ks

Bäumlová

nábytek

Nb 864–867

tj. 4 ks

Votroubková

Nesbírkový fond
Zpracovávání a evidence digitální fotodokumentace: cca 2 300 digitalizátů.

Knihovna
Evidence přírůstků: 347 ks
Výpůjčky zaměstnanců a badatelů včetně MVS:
• zaměstnanci: 925
• badatelé: 41
• MVS: 14

DIGITALIZACE A POČÍTAČOVÁ EVIDENCE SBÍREK A KNIHOVNY
Počítačová evidence
Přepis staré systematické evidence do databáze Sbírkový fond Muzea Cheb:
•

v roce 2017 neprobíhalo

Digitalizace sbírkového fondu muzea:
•

doplnění fotografií sbírkových předmětů do el. databáze podsbírek grafika: G 51, 187, 211, 233, 279, 298, 388,
427, 446, 447, 464, 471, 473, 534, 544, 663, 779, 1313, 1314, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1341,
1345, 1346, 1361, 1394, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1645, 1651, 1652, 1653, 1657, 1664, 1667, 1668, 1669, 1670,
1671, 1674, 1682, 1693, 1697, 1733, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798; numismatika: N 14.468; militária: Mt 579,
593; manuskripta: MS 18, 19

INVENTARIZACE SBÍRKOVÉHO FONDU
Řádné inventury
Na základě příkazu ředitele č. 4/2017 byly v souladu se zákonem č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy,
interní muzejní směrnice č. 31/2008 o sbírkotvorné činnosti, správě a ochraně sbírek muzejní povahy a plánu
inventarizace Sbírky Muzea Cheb na roky 2017–2027 provedeny řádné inventury v podsbírkách:
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podsbírka 9 – archeologie:
Správce podsbírky: Michal Beránek

počet inv. č. 7 073

podsbírka 25 – jiná – současné dějiny, 3. část: do SD 9 922
Správce podsbírky: Markéta Plevná Šalátová.

počet inv. č. 5 059

podsbírka 25 – jiná – cín:
Správce podsbírky: Jan Bittl

počet inv. č. 1 567

podsbírka 25 – jiná – keramika a porcelán:
Správce podsbírky: Iva Votroubková

počet inv. č. 2 322

podsbírka 25 – jiná – kamenné artefakty:
Předávající správce podsbírky: Dušan Vančura
Nový správce podsbírky: Markéta Janáková

počet inv. č. 83

V roce 2017 prošlo inventurami sbírkového fondu celkem 16 099 inv.č. předmětů ze Sbírky Muzea Cheb. Minimální
zákonem stanovené 5% penzum pro inventarizaci sbírkového fondu bylo překročeno.

ODBORNÁ ČINNOST MUZEA

Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost byly v roce 2017 zajišťovány s finanční grantovou
podporou:
Ministerstvo kultury České republiky:
• Tradiční lidová kultura – Dokumentace a identifikace soudobých projevů tradiční lidové kultury 7. etapa.
Grant MK ČR – Podporara tradiční lidové kultury, kat. B.
• Edice rukopisných záznamů lidových písní z Chebska sebraných Antonem Kohlem (rukopis z fondu EÚ AVČR),
editor Tomáš Spurný. Grant MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury, kat. A.

EHP fondy 2009–2014 a Ministerstvo životního prostředí České republiky:
•

Projekt MGSII-25 „Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella
subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“

Město Cheb:
• Velikonoční jarmark v muzeu 2017
• Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody
• Vánoční soutěž dětských prací „Radujme se, veselme se“
• Mezinárodní den archeologie
Dotace Karlovarského kraje:
• Neinvestiční záchranné archeologické výzkumy
• Podpora v rámci Tradiční lidové kultury A – spolufinancování na vydání rukopisu lidových písní z Chebska
od Antona Kohla– Staroselské kousky neboli do kolečka
• Podpora na vydání Sborníku muzea Karlovarského kraje 25 (2017)
• Investiční dotace na projekt Výměna vytápění v budově muzea a opravu omítek a výmalbu
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•
•

Investiční dotace na Rekonstrukci a modernizaci kamerového systému II. etapa
Neinvestiční dotace na zajištění přípravné fáze projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku
v Milíkově I. etapa

ARCHEOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. MICHAL BERÁNEK a Mgr. MARKÉTA JANÁKOVÁ
V roce 2017 zajišťoval archeologickou činnost muzea Mgr. Michal Beránek a Mgr. Markéta Janáková.
Archeologické dohledy a výzkumy:
V roce 2017 proběhly následující terénní archeologické výzkumy včetně částečného vyhotovení
nálezových zpráv (výběr):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cheb, Provaznická ul. – výstavba podzemních kontejnerů
Cheb, Hradební ul. – výstavba zděného oplocení
Cheb, Dlouhá ul. – rekonstrukce elektroinstalace
Cheb, Jateční ul. – celková rekonstrukce ulice
Pohradí u Aše – statické zajištění objektu č. 5 v areálu hradu a zámku
Pomezí nad Ohří – výstavba hydroizolace v kostele sv. Jakuba Většího
Jindřichovice u Sokolova – výstavba hydroizolace v části zámku
Skalná – rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele
Cheb, Kasární náměstí – výstavba podzemních kontejnerů
Cheb, Křižovnická ul. – rekonstrukce spadlé městské hradby
Cheb, Nám. Krále J. z Poděbrad – výstavba podzemního rozvaděče
Chodov u Karlových Varů – rekonstrukce krypty v kostele sv. Vavřince
Aš, Šaldova ul. – celková rekonstrukce ulice
Cheb, Dlouhá ul. – rekonstrukce domu čp. 38/20
Pomezná – celková rekonstrukce tvrze

V roce 2017 proběhly následující terénní dohledy včetně vyhotovení nálezových zpráv (výběr):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salajna čp. 12 – rekonstrukce chlévů chebského statku
Salajna čp. 18 – výstavba odvodnění
Františkovy Lázně, Ruská ul. – výstavba spojovacího krčku budov čp. 67/15 a čp. 69/19
Františkovy Lázně, Vilová ul. – výstavba RD
Cheb, Nám. Krále J. z Poděbrad – rekonstrukce průjezdu domu čp. 472/27
Kozly (obec Lipová u Chebu) – výstavba lokální komunikace
Mariánské Lázně, Hlavní ul. – výstavba hydroizolace obytného domu
Bublava – výstavba RD
Kopaniny u Aše – rekonstrukce vodovodu v areálu bývalého zámku
Obilná – výstavba průmyslové zóny

•
•
•
•
•

Tisová u Kraslic – výstavba elektrické přípojky
Šabina – výstavba elektrické přípojky
Cheb, ul. Obětí nacismu – výstavba podzemních kontejnerů
Cheb – rekonstrukce areálu nemocnice
Cheb, Hradební ul. – rekonstrukce vodovodu
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Recenze, posudky:
Recenze dvou článků pro časopisy Archeologie západních Čech 12, Vlastivědný zpravodaj Polabí vol. 48.
Průvodcovská činnost – 2 exkurze

PRACOVIŠTĚ SPOLEČENSKOVĚDNÍCH OBORŮ
V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu
odborné činnosti a z plánu práce odborného oddělení na rok 2017.

Mgr. MICHAELA BÄUMLOVÁ
Publikační činnost:
Práce na rukopisech:
•
•

Michaela Bäumlová, Gindelyho kolekce ve sbírce Muzea Cheb
Michaela Bäumlová, Luby a Lubsko v období vrcholného středověku

Výstavní činnost:
•
•
•
•

Ideový záměr přidělené části nové stálé expozice muzea
Autorka scénáře i realizace výstavy Non plus ultra (výstava věnovaná nejstarším tištěným poutačům
kočovných komediantů), včetně anotace výstavy a tiskových zpráv, přípravy přednášky o vzniku a vývoji
tiskového jednolistu, příprava a realizace pracovních listů „To je cirkus“
Korektury textových panelů pro expozici v barokní hrobce v kostele sv. Mikuláše (nositel projektu ŘKF Cheb)
Koncepce výstavy „Kostelíček boží“

Depozitární a administrativní práce spojené s výstavní činností:
– Instalace výstavy
– Příprava podkladů pro zápůjčku makety listiny stvrzující formální přijetí Pragmatické sankce chebskými stavy
SD 5 891
– Zpracování popisu pozdně gotické architektonické monstrance z chrámu sv. Mikuláše

Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017):
•

Členka redakční rady. Překlady resumé z německého jazyka do češtiny (1 článek) a korektury německojazyčného resumé (1 článek).

Práce se sbírkami:
•
•
•

doplnění fotografií v podsbírkách G, N, Mt
oprava a doplnění chybných určení v podsbírkách Mt, SD, E, S, O, G
fotodokumentace sbírkových předmětů z podsbírky E
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Badatelská činnost:
•
•
•

Studium rkp. katalogu chebského národopisného muzea (Museum für Volkskunde Eger)
Rekonstrukce části sbírek chebského národopisného muzea (kolekce M – Müller a E – Egerland vč. souboru
Gindely)
Studium pramenů k tématu návěstí potulných komediantů a další veřejné vývěsky z 1. poloviny 19. století a
ratifikace Pragmatické sankce chebskými stavy

Průvodcovská činnost:
•

3 exkurze – provádění v českém i německém jazyce

Lektorské služby:
•
•
•

konzultace k tématu Umění ve veřejném prostoru – Františkovy Lázně
tlumočení a lektorské služby v rámci projektů Forum Alte Spitze, Osterpfad, Chess Collectors International
překladové práce spojené s akcemi muzea pro veřejnost, vyžádané překlady korespondence

Mgr. ZBYNĚKČERNÝ †
Publikační činnost:
•

Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Umění ve Františkových Lázních. Umění ve veřejném prostoru / Svazek V, Klatovy 2017.

•

Lubomír Zeman –Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – Zbyněk Černý – Lukáš Smola – Martin Krsek –
Jaroslav Zeman, Architektura ve službách národní emancipace. Odraz myšlenky národní emancipace v artikulaci
architektury s využitím etnografických a národopisných výzkumů, Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017),
s. 67–119.
Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 2016

•

Práce na rukopisech:
•

Zbyněk Černý, Vývoj rodinného domu v Chebu mezi světovými válkami.

•

Zbyněk Černý, August Brömse (1873–1773) jako student berlínské akademie v souvislosti s nově objeveným
souborem kreseb.

•

Zbyněk Černý, Akademický sochař Johann Adolf Mayerl (1884–1954). Projekt spolufinancován Státním
fondem kultury ČR, 300. Publikace nedokončena.

Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017):
•

Vedení redakční rady, organizace recenzního řízení, editace a korektury společenskovědních článků. Recenze
rukopisů.

Administrace grantové žádosti:
•

Administrace grantové žádosti na dotační program ISO/D-c 2018: Grafickádeska pro tisk universitní these na
téma sv. Vincence mučedníka, patrona Chebu (inv. č. O 1077).
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Mgr. ALENA KOUDELKOVÁ
Výstavní činnost:
•
•

Kurátorka výstavy „Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb“, Muzeum Cheb.
Spolupráce na mezinárodním výstavním projektu „Staré loutky z Čech / Historische Marionetten aus
Böhmen, Egerland Museum Marktredwitz.

Prezentační činnost:
•
•
•
•
•

Prezentace loutek Spejbla a Hurvínka na akci „Den rodiny“ pořádaný Českou inspirací a městem Cheb,
Hradec Králové, 14. 5. 2017.
Spolupráce na organizaci Muzejní noci 2017.
Spolupráce na přípravě výstavy „Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře, Muzeum Cheb.
Spolupráce se Společností přátel Českých přírodovědných biblioték na projektu České přírodovědné
bibliotéky, týkající se přírodovědné části Sborníku muzea Karlovarského kraje, poskytnutí podkladů pro
doplnění databáze.

Výkonná redaktorka:
•
•
•
•

Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarskéhokraje 2016
(práce s textem, korektury, výběr fotografií, vazba)
Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017)
(komunikace s přispěvateli, shromažďování příspěvků, koordinace recenzního řízení, úprava odborných
příspěvků dle redakčních pravidel, přípravy k tisku, korektury atd.).

Vedení agendy ke sbírkotvorné a evidenční činnosti Muzea Cheb:
•

Kniha přírůstků, Kniha výpůjček, smlouvy o výpůjčce, kupní smlouvy, darovací smlouvy, pravidelná hlášení do
Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvo kultury ČR.

Fotodokumentace činnosti Muzea Cheb: dle potřeby
Průvodcovská činnost:
•
•

Centrální depozitář: Svobodná chebská škola, podsbírka Loutky, modely, hračky, 14. 2. 2017, 18 dětí.
Expozice muzea: dle potřeby.

Konference, vzdělávání:
•
•
•
•

Škola muzejní propedeutiky (ŠMP) 2016/2017 – základní kurz (Národní technické muzeum v Praze):
Ukončení studia s vyznamenáním závěrečným testem, ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce na téma
„Gustav Nosek a jeho loutky ve Sbírce muzea Cheb“
Zahájení nástavbového kurzu Muzejní výstavnictví 2017/2018
Exkurze frekventantů VII. ročníku nástavbového kurzu ŠMP 2017/18 po vybraných muzeích Západočeského a
Středočeského kraje, 2. – 3. 11.
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PhDr. IVA VOTROUBKOVÁ
Pověřené regionální pracoviště pro tradiční a lidovou kulturu:
Regionální pracoviště disponovalo s finančními prostředky z grantu MK ČR „Podpora tradiční lidové kultury,
kat. B“ na další etapě projektu „Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji“
(7. etapa).
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace MK ČR na rok 2017 obdrželo Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
od MK ČR 22.5.2017. Státní dotace byla schválena ve výši 20 000,–Kč. Přidělenou dotaci obdrželo muzeum
prostřednictvím Karlovarského kraje.
Úkolem dokumentace bylo získat základní fotomateriál, případně další dokumentační materiál k tématu recepce
lidových tradic a zvyků v městech a obcích. Tento materiál pak popsat a následně zaevidovat v budované
dokumentační databance zřízené v rámci pracoviště TLK. Získaný materiál je převážně výběrového charakteru za
poslední roky včetně roku 2017.
V roce 2017 byl získán dokumentační materiál z následujících obcí:
okres Cheb:
okres Karlovy Vary:
okres Sokolov:

Františkovy Lázně, Cheb – Chebský advent, Mariánské Lázně
Hory, Karlovy Vary – folklórní festival, vánoční koncert k 60. výročí souboru Dyleň
Chodov, Královské Poříčí

V průběhu řešení dokumentačního projektu vroce 2017 bylo regionální pracoviště TLK v úzkém kontaktu s
respondenty telefonicky nebo prostřednictvím e-mailovépošty. Úkolem regionálníhopracoviště bylo rovněž
zajišťování propagace akcí lidové kultury. Propagační materiál byl zasílán e-mailem a poštou.

Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví Karlovarského kraje:
•
•
•
•
•
•

V roce 2017 byly na krajský seznam nemateriálních statků TLK zapsány 2 statky:
folklórní soubor Dyleň jako nositel původního hudebního a tanečního folklóru v Karlovarském kraji.
Obnovené masopustní obchůzky v obci Tuřany.
Zápis obou statků na doporučení komise pro zápis do krajského seznamu schválila rada Karlovarského kraje.
Certifikát o zápisu byl Folklórnímu souboru Dyleň předán při vánočním koncertu 9. 12. 2017, který byl součástí
oslav 60. výročí založení souboru.
Certifikát o zápisu masopustu v Tuřanech bude slavnostně předán 24. února 2018 u příležitosti letošní
masopustní obchůzky.

TLK – publikační činnost:
•

V rámci činnosti regionálního pracoviště TLK bylo připravováno vydání publikace Staroselské kousky neboli
do kolečka. Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla. Publikaci autorsky připravil Tomáš
Spurný. Součástí knihy je CD s originálními nahrávkami 21 původních písniček a notový materiál pro
interpretaci. Pracoviště zajišťovalo redakční a nakladatelské práce. Publikace byla vydána v prosinci 2017.

TLK – Lektorská činnost, posudky apod.:
•

Recenzní posudek pro regionální pracoviště TLK při Muzeu východních Čech v Hradci Králové na vydaný
katalog Martina Vlčková, Lidový nábytek ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové.

•

Kolevočská keramika rodiny Volfů. Posouzení nominačního návrhu na zápis na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Plzeňského kraje.

•

Krušnohorská hračka – fenomén lidového umění. Posouzení nominačního návrhu na zápis na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Ústeckého kraje.
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Zpracovány a podány žádosti na granty pro rok 2017:
•
•
•

Zpracována a podána žádost na MK ČR o grant z dotačního programu „Podpora tradiční lidové kultury,
kat. B – Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji“ (8. etapa).
Podáno k 5. 9. 2017.

•

Zpracována a podána žádost o grant města Chebu pro akci Velikonoční jarmark v muzeu 2018.
Podáno ke dni 26. 9. 2017.

Akce pro veřejnost:
Programová příprava a zajištění průběhu akcí, účast na akcích:
•
•
•

Chebský masopust 2017 (13. ročník)
Velikonoční jarmark v muzeu 2017 (18. ročník)
Advent v muzeu 2017 (19. ročník)

Vedení a správa agendy Sbírky Muzea Cheb.

Mgr. MARKÉTA PLEVNÁ ŠALÁTOVÁ
Noc s Andersenem – příprava a organizace akce s Mgr. Pečárkovou, termín: 31. 3. – 1. 4. 2017
Podzimní nocovka – příprava a organizace akce s Mgr. Pečárkovou, termín: 10. 11. – 11. 11. 2017
Knihobraní + Podzimní slavnost– příprava a organizace akce s Mgr. Pečárkovou, termín: 30. 9. 2017
Knihovna – průběžná bibliografie z regionálního a odborného tisku, průběžná katalogizace a rekatalo gizace,
verifikace stavu periodik v muzejní knihovně pro referenční centrum NKČR, MVS, meziknihovní výměny, povinné
výtisky.
Rozšiřování knihovního fondu účastí v rámci grantu Česká knihovna.
Databanka digitalismů: správa a zpracování fotografií zroku 2017, smlouvy o užití reprodukcí.
Heuristika materiálů k chebské vlastivědě, meziválečnému a poválečnému období na Chebsku.
Ideový záměr nové expozice – 19. a 20. století s Mgr. Koudelkovou
Průvodcovská činnost: exkurze v knihovně (písař 9.2.)
Korektury textů dle potřeby.
Další činnost viz kapitola Evidence a katalogizace.
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Mgr. MILENA PEČÁRKOVÁ
Doprovodné programy k akcím – pomoc při obsahové přípravě a realizaci:
•
•
•
•
•

Chebský masopust 2017
Velikonoční jarmark v muzeu 2017
Muzejní noc 2017
Podzimní slavnost + Knihobraní 2017
Advent v muzeu 2017

Doprovodné edukační programy k probíhajícím výstavám:
•
•

Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb
Non plus ultra

Soutěže pro školní kolektivy:
Obsahová a organizační příprava, instalace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků:
•
•

Velikonoční výtvarná soutěž„Ta slepička kropenatá...“
Vánoční výtvarná soutěž„Sněhulák ...“

Noc s Andersenem – příprava a organizace akce
Muzejní noc 2017 – obsahová a organizačnípříprava, sestavení programu, zajištění průběhu, podíl na propagaci
Jarní výtvarný tábor v muzeu – příprava a realizace 6. ročníku jarního prázdninového tábora –„Když bylo náměstí
v plenkách“
Letní výtvarný tábor v muzeu:
•
•

Příprava a realizace dvou běhů 13. ročníku letního výtvarného tábora pod názvem „Šaty dělaj člověka ...“
Příprava a realizace 4. ročníku divadelního tábora pod názvem „Pouliční divadlo“

Podzimní slavnost – obsahová a organizační příprava – sestavení programu, zajištění průběhu, podíl na propagaci
Chebské dvorky – výtvarná dílna pro veřejnost na nádvoří muzea
Den s rodinou – výtvarná dílna Hradec Králové
Den dětí – ZŠ a MŠ Tři Sekery – přespání v muzeu
Nocovka v muzeu – Noc v cirkuse – obsahová a organizační příprava
Přímá edukační činnost pro školy–1 561 dětí, celkem muzeum navštívily děti z 25 škol (11 chebských a 14
mimochebských) – ZŠ a MŠ Tři Sekery, ZŠ a MŠ Milhostov, ZŠ a MŠ Drmoul, ZŠ a MŠ Lipová, ZŠ Skalná, ZŠ Karlovy
Vary, ZŠ Libá, ZŠ Mariánské Lázně, ZŠ Plzeň, ZŠ Františkovy Lázně, ZŠ Kynšperk, SŠ Choceň, ZŠ Praha, G a SOŠ
Chodov. Celkem bylo realizováno 82 akcí pro školy.
Obsahová příprava a vedení výtvarných dílen pro seniory.
Zajištění divadelních představení pro mateřské a základní školy.
Vedení studentské praxe – Veronika Cenknerová, ISŠ Cheb – 2. EP – ST (květen – červen 2017)
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PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ

RNDr. JIŘÍ BRABEC
Mapování pro Atlas rozšíření rostlin ČR:

Od roku 2014 probíháv ČR rozsáhlý projekt Excelence „Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)“
v rámci kterého je kriticky mapováno rozšíření cévnatých rostlin v ČR. Mapování probíhá ve spolupráci
s regionálními floristy, kteří hodnotí a doplňují předběžné verze map jednotlivých druhů. Muzeum Cheb v roce
2017 přispělo poznatky o rozšíření 35 druhů v čtvrtém a pátem díle atlasu. Do dalších dílů atlasu byly v roce 2017
odevzdány informace o 4 druzích. Hojně je též využívána botanická podsbírka Muzea Cheb.

Projekt „Vzácné druhy západních Čech“ :

Projekt navazující na již ukončený „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách
a Sasku“ (nositel projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem a Technische Universität
Dresden) si klade za cíl systematické mapování vybraných druhů v Karlovarském kraji. V roce 2017 bylo
pokračováno v mapování vstavače kukačky (Orchis morio) – ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les a KS
Karlovy Vary a dalších vzácných druhů (zejména revize lokalit časně jarních drůhů Spergula morisonii a Teesdalia
nudicaulis).

Příroda Sooské pánve:

V roce 2017 probíhaly práce na projektu pracovně nazvaném „Příroda Sooské pánve“ v rámci projektu květena
Chebska. Projekt „Příroda Sooské pánve“, zahrnující výstupy z několika přírodovědných oborů, by měl být
zakončen populárně naučnou publikací. Snahou je, aby většina nových přírodovědných průzkumů Soosu vyšla ve
Sborníku muzea Karlovarského kraje, nebo v jiných odborných publikacích.

Květena Chebska:

V roce 2013 byl započat projekt s cílem postupného mapování květeny Chebska. Abychom se vyvarovali hromadění floristických dat bez konkrétních výstupů (ať již z důvodů finančních či jiných), rozhodli jsme se pro
postupné mapování a publikování květen malých dílčích území. V letech 2016–2017 probíhaly intenzivní práce
na 3. díle, který zahrnuje část Chebské pánve zahrnující Soos a jeho nejbližší okolí vymezené obcemi Zelená
(býv. jáma Karel severně obce) – Nová Ves – Povodí – Nový Drahov. Třetí díl, pracovně „Květena Soosu a
okolí“ vyjde v prvním pololetí 2018 jako samostatná publikace s barevnou obrazovou přílohou. Ve spolupráci
se 4. ZO ČSOP Cheb začalo v roce 2017 shromažďování finančních prostředků na tuto publikaci.

Projekt „Neofyty Chebska“:

V posledních letech začala být věnována pozornost novým nepůvodním druhům květeny ČR, které se k nám šíří
zejména v posledních letech – aktuálně jde zejména o dva nálezy jitrocele vraní nožky (Plantago coronopus) a
lžičníku (Cochlearia danica). Nálezy na Chebsku byly publikovány – viz seznam publikací.

Projekt Gentianella – hořeček:

Zahrnuje monitoring čtyř taxonů rodu hořeček v západních Čechách a v celé ČR, odborné konzultace k realizacím
a nastavení záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) a
tvorbu záchranného programu pro další dva druhy.
V roce 2017 byla dokončena realizace projektu MGSII-25 „Příprava záchranného programu hořečky – hořeček
nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp.
sturmiana)“ z programu „Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II – EHP fondy
2009–2014“. Nositelem projektu byla AOPK ČR, partnerem projektu bylo Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje.
Projekt je realizován v celkovém finančním objemu 939 780 Kč (z toho partner Muzeum Cheb 817 872 Kč). Mezi
hlavní výstupy projektu patřily tři publikace zaslané do recenzního řízení:
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Dostálek J., Brabec J. & Münzbergová Z.: No evidence for decreased fitness due to inbreeding in small
populations of rare biennial plant species – result of a 17-year data.
Křenová Z., Brabec J. & Rössler S.: Could we get a lecture from Bohemian gentian to save Gentianella obtusifolia
subsp. sturmiana, a critically endangered closely relative species?
Brabec J.: Současný stav rozšíření hořečku nahořklého (Gentianella amarella) v ČR.
Dalším výstupem byla metodická publikace „Péče o hořečkové lokality – hořeček nahořklý a hořeček drsný
Sturmův“, kterou společně vydaly oba nositelé projektu (AOPK ČR a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje).
V rámci projektu byl též zpracován „Záchranný program hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella
subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)”, který je v současné době ve
schvalovacím řízením na MŽP ČR.
Terénní práce na taxonech rodu hořeček – lokality hybridogenní populací rodu Gentianella v Krušných horách;
monitoring a výzkum populační biologie Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana; monitoring lokalit G. praecox
subsp. bohemica, G. amarella v ČR).
Kontrola a přebírání terénních dat z průzkumů lokalit Gentianella sp. div. v ČR a koordinace prací s kolegy
z Rakouska, Bavorska a Polska.
Práce na excerpci českých herbářů pro zpracování historického rozšíření Gentianella amarella v ČR.
Spolupráce na projektu MGSII-18 Botanického ústavu AV ČR „Sběr odborných podkladů pro aktualizaci
Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica“ financovaného MŽP
ČR a EHP fondy 2009–2014. Z tohoto projektu vyšly v roce 2017 dva články (viz přehled publikací) a jeden je
v recenzím řízení:
Münzbergová Z., Šurinová M., Husáková I. & Brabec J.: Strong fluctuations in aboveground population size do not
limit genetic diversity in populations of an endangered biennial species.

Projekt Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas:

Zahrnuje organizaci a koordinaci studia populace švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště u
Fínů. V roce 2017 proběhly terénní práce na studiu populace Spiranthes spiralis (výstup viz rukopisné práce).
Projekt probíhá ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích
a ZO ČSOP Silvatica.

Terénní průzkumy mimo projekty:
•

Botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu (zejména Ašsko, Františkolázeňsko, Dyleňský les,
Slavkovský les, Poohří, Džbán).

Determinace, popis přírodnin a zpracovávání terénních dat mimo projekty:
•
•

Přepis dat a floristických zápisů z terénních exkurzí (Ašsko, Skalensko, Džbán).
Schedování (lokalizace) a determinace sběrů zejména přír. č.05/16 a 03/17 z let 2016 a 2017.

Práce na rukopisech, přednáškách, recenzích, výstavách a publikacích mimo projekty:

•
•
•
•

Badatelské dotazy. Celkem za rok 2017 zodpovězeno 67 bad. dotazů (z toho 42 k regionální přírodovědě).
Vyžádané recenze pro přírodovědné časopisy a sborníky: Živa (1 článek), Příroda Kraslicka (1 článek).
Redakční recenze 5 příspěvků do časopisu Zprávy České botanické společnosti.
Rukopisné práce jsou uvedeny v přehledu publikací.

Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017):
•

Organizace recenzního řízení, editace a korektury přírodovědných statí (tři články, dvě recenze, obrazová
příloha). Recenze rukopisů (1 článek).

Grantové žádosti:
•

•

Vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy projektu z tzv. Norských fondů – MGSII-25 „Příprava záchranného
programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný
Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“ (společně s Pavlem Martincem z AOPK ČR)
Vyúčtování projektu města Cheb „Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody“ za rok 2017 a
sepsání žádosti pro rok 2018
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•

Spolupráce na sepsání projektu 4. ZO ČSOP Cheb na město Cheb „Příroda Soosu a okolí – Květena Sooské
pánve“.

Akce pro veřejnost:

•
•

•

Realizace 13. ročníku přednáškového cyklu „Z Chebu křížem krážem“ a příprava 14. ročníku (viz kap.
Přednášková činnost).
Příprava, koordinace a realizace 13. ročníku cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody“, včetně
tvorby plakátů, propagace, rozesílání pozvánek a editorské práce na celosezónním kalendáři (viz kap.
Exkurze a vlastivědné vycházky).
Vzdělávací přednášky, vedené exkurze pro školy, odbornou a širokou veřejnost (viz kap. Přednášková činnost
a Exkurze a vlastivědné vycházky).

Konference, vzdělávání:

•
•
•

•
•
•

Výroční schůze západočeské pobočky České botanické společnosti, Plzeň, 4. 3. 2017
Seminář botanické komise AMG ČR, Nízké Tatry – Kráľová Lehota, 5.–9. 6. 2017
Podzimní determinační seminář botanické komise AMG ČR – Jindřich Chrtek a Jiří Danihelka: Bromus, Jiří
Juřička: GIS – využití v práci muzejního botanika; CITeM: aktuální informace o evidenčním systému Demus,
17.–18. 10. 2017
Setkání příznivců přírody Karlovarska, Karlovy Vary, 13. 10. 2017
Konference České botanické společnosti „Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední
Evropy“, Praha, 25.–26. 11. 2017
Výroční schůze České botanické společnosti, Praha, 25. 11. 2017

DIGITALIZACE, SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A INTERNETOVÉHO PROSTORU

JAN BITTL
• Správa internetového prostoru a digitalizovaných prezentací Muzea Cheb.
• Pravidelná aktualizace internetových stránek Muzea Cheb.
• Správa interní databáze pro digitalizaci sbírkových fondů a sbírkovou agendu muzea.
• Kompozice virtuálních expozičních celků a prezentačních projektů.
• Správa a údržba počítačové sítě.
• Instalace a reinstalace PC stanic a serverů.
• Tvorba a údržba softwarového a hardwarového zázemí organizace.
• Péče o posílení a rozvoj počítačové gramotnosti.
• Inventarizace počítačové techniky organizace.
• Technická spolupráce na realizaci odborných projektů muzea.
• Kurátorské aktivity spojené se správou podsbírky cín.
• Terénní fotodokumentace.
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ODBORNÉ KOMISEA RADY
Odborní pracovníci v roce 2017 byli členy následujících odborných komisí a rad:
Jiří Brabec:
•
•
•
•
•
•
•

Knihovní komise České botanické společnosti
Hodnotící komise, Oblastní kolo Biologické olympiády, kategorie A, B Slaný 31. 3. 2017, 7. 4. 2017
Hodnotící komise, Krajské kolo Ekologické olympiády, Cheb 4.–6. 10. 2017
Rada Husitského muzea v Táboře
Rada Muzea Českého lesa v Tachově
Rada Herbáře Univerzity Karlovy v Praze
Pracovní komise MŽP pro zvláště chráněné druhy rostlin

Zbyněk Černý:
•
•
•

Územní komise pro prohlašování věcí za kulturní památky NPÚ ÚOP v Lokti
Komise kultury Města Chebu
Pracovní skupina pro památky Města Chebu

Michal Beránek:
•
•

Karlovarská archeologická komise (KVAK)
Pracovní skupina pro památky Města Chebu

Markéta Janáková:
•

Karlovarská archeologická komise (KVAK)

Iva Votroubková:
•
•
•
•
•

Komise regionálních pracovišť TLK při MK ČR
Grantová komise MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury, kat. B
NOK Národní muzeum – Národopisné oddělení
NOK Muzeum Českého lesa v Tachově
NOK Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Cheb mělo v roce 2017 zastoupení v následujících oborových komisích a v senátu AMG:
Jiří Brabec:
•

Botanická komise AMG

Zbyněk Černý:
•

Komise dějin umění AMG

Dušan Vančura:
•

Komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů AMG

Iva Votroubková:
•

Etnologická komise AMG
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VÝSTAVNÍ A EXPOZIČNÍ ČINNOST
STÁLÁ EXPOZICE MUZEA:
Expozice muzea otevřena:

leden – březen (do 7. 4. 2017): zavřeno (z důvodů rekonstrukce expozičních prostor)
duben: denně kromě Po, Út
květen – září: denně kromě Po
říjen – prosinec: denně kromě Po, Út

Statek Milíkov:
Z důvodů probíhajících rekonstrukčních prací objekt pro běžný provoz uzavřen.

VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY:
Pokračování výstavy Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb
termín:
autor:
kurátor výstavy:

8. 4. – 4. 6. 2017
Alena Koudelková, Dušan Vančura
Alena Koudelková, Dušan Vančura

bez vernisáže

Non plus ultra. Kočovné zábavní podniky v Chebu 1800–1850
vernisáž:
termín:
autor:
kurátor výstavy:
instalace výstavy:

5. 10. 2017
6. 10. 2017– 18. 2. 2018
Michaela Bäumlová
Michaela Bäumlová
Bäumlová, Bártko, Vedral

vernisáž:
• úvodní slovo:
• program:
• návštěvnost:

Zbyněk Černý, Michaela Bäumlová
Přednáška M. Bäumlové
54 osob

PŘEVZATÉ VÝSTAVY:
Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře
vernisáž:
termín:
autor:
kurátor výstavy:
instalace výstavy:

15. 6. 2017
16. 6. 2017– 19. 7. 2017
Jan Mynář, soukromý sběratel
Dušan Vančura
Vančura, Bártko, Vedral

vernisáž:
• program:
• úvodní slovo:
• návštěvnost:

dětský flétnový soubor ZUŠ v Chebu
Zbyněk Černý, Jan Mynář
52 osob
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VÝSTAVY ZAPŮJČENÉ DO JINÝCH INSTITUCÍ:
Zapůjčení souboru loutek G. Noska na výstavu Staré loutky z Čech / Historische Marionetten aus Böhmen,
Egerland Museum Marktredwitz, pomoc při instalaci
termín: 13. 10. 2017 – 18. 3. 2018
vernisáž: 12. 10 2017, 95 návštěvníků

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIKACE MUZEA CHEB:
Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje za rok 2016
výkonná redakce:
text:
grafickáúprava:
vydavatel:

Alena Koudelková, Jan Bittl
Jana Kacetlová, Martina Kulová
Muzeum Cheb
Muzeum Cheb, 2017

Péče o hořečkové lokality – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův
autor:
předmluva:
grafická úprava:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN (AOPK ČR):
ISBN (Muzeum Cheb):

Jiří Brabec
Pavel Martinec
Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva,Praha
Tiskárna Bílý slon s r. o.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (Praha 11, Kaplanova 1931/1)
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje (Cheb, nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 493/4), 2017
500 výtisků
978-80-88076-49-0
978-80-85018-91-2

Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017)
redakce:
grafickáúprava:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN:

Zbyněk Černý, Alena Koudelková, Jiří Brabec, Lukáš Smola
Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva, Praha
HB PRINT, s.r.o., Cheb
Muzeum Cheb, 2017
300 výtisků
978-80-85018-93-6

Redakční rada Sborníku muzea Karlovarského kraje pracovala v roce 2017 ve složení:
vedoucí redaktor: Mgr. Zbyněk Černý
výkonný redaktor: Mgr. Alena Koudelková, Bc. Lukáš Smola, RNDr. Jiří Brabec
členové redakční rady: Mgr. Michaela Bäumlová, Mgr. Karel Halla, Mgr. Jan Matějů, Mgr.Jan Nedvěd, Ing. Michael
Rund, Mgr. Marcel Fišer

Staroselské kousky neboli do kolečka. Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla /
Altbäurische Stücke oder Umadum. Herausgabe der Egerländer Volksliederhandschrift von Anton
Kohl. Kniha + CD s nahrávkami písní a datovým souborem obsahujícím notový materiál.
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autor – editor:
grafická úprava:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN:

Tomáš Spurný
Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva, Praha
HB Print, s.r.o., Cheb
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, 2017
500 výtisků
978-80-85018-92-9

PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ MUZEA:
JIŘÍ BRABEC
a) Původní publikace a krátká sdělení:
•
•
•
•
•
•

Brabec J. (2017): – Lžičník dánský – nový druh květeny ČR v našem kraji. – Arnika. Přírodou a historií
Karlovarského kraje 2/17: 10–11.
Brabec J. (2017): Péče o hořečkové lokality – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. – AOPK ČR a
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje. 32 p.
Brabec J. & Velebil J. (2017): Plantago coronopus L. [na Chebsku] – In: Hadinec J. & Lustyk P. (2017):
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 52: 107–108.
Ducháček M., Batoušek P., Brabec J. & Višňák R. (2017): Lžičník dánský (Cochlearia danica L.) – nový zavlečený
druh pro Českou republiku. – Zprávy České botanické společnosti 52: 1–8.
Münzbergová Z., Brabec J., Husáková I. & Šurinová M. (2017): Co řeknou genetická data o osudu vzácných
druhů? Modelová studie na hořečku mnohotvarém českém. – Živa 65: 64–66.
Šurinová M., Brabec J. & Münzbergová Z. (2017): Development and characterization of polymorphic
microsatellite markers by 454-sequencing in the endemic species Gentianella praecox subsp. bohemica. –
Applications in Plant Sciences 5(1): 1600114, 1–4.

b) Rukopisy:
•

•
•

•
•

Anonymous [Martinec P. & Brabec J., eds.] (2017): Závěrečná zpráva projektu MGSII-25 Příprava záchranného
programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův
(Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). – 24 p., 29 příloh. [Depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha,
Muzem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, Cheb a MŽP ČR, Praha.]
Brabec J. (2017): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR
(sezóna 2017) – Ms., 55 p. + 45 p. elektronická příloha. [Depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha.]
Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a hořečku
drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. Sturmiana) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017;
depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.]
Brabec J. (2017): Spiranthes spiralis – monitoring populace. – Ms., 12 p. [Zprávy a materiály 2016, depon in:
Muzeum Cheb.]
Brabec J. (2017): Záchranný program hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella)
a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). – Ms., 87 p., 11 příloh. [Depon in: ústřední
pracoviště AOPK ČR, Praha a MŽP ČR, Praha.]

ZBYNĚK ČERNÝ
•
•

Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Umění ve Františkových Lázních. Umění ve veřejném prostoru / Svazek V, Klatovy
2017.
Lubomír Zeman –Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – Zbyněk Černý – Lukáš Smola – Martin Krsek –
Jaroslav Zeman, Architekturave službách národní emancipace. Odraz myšlenky národní emancipace v artikulaci
architektury s využitím etnografických a národopisných výzkumů, Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017),
s. 67–119.
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PRÁCE V REDAKČNÍCH RADÁCH MIMO MUZEUM CHEB:
Jiří Brabec:
•
•

Zprávy České botanické společnosti
Erica

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Přednáškový cyklus Z Chebu křížem krážem:
V roce 2017 se realizoval již 13. ročník přednáškového cyklu Z Chebu křížem krážem.

Den

Přednáška

Účastníci

čtvrtek 12. ledna 2017

Jan Matějů: Doupovské hory – zapomenutý kraj

87 účastníků

čtvrtek 16. února 2017

Putování po deštných a mlžných lesích Kostariky aneb za tapíry,
72 účastníků
pralesničkami, listovnicemi a vzácnými bílými netopýry

čtvrtek 2. března 2017

Vít Zavadil: Falklandy – země plná paradoxů na konci světa

83 účastníků

čtvrtek 9. března 2017

Petra Schnitzerová: V zemi medvědů – aneb přírodou
jihozápadní Kanady

109 účastníků

čtvrtek 23. března 2017

Pavel Zavadil: Čeští jezuité objevují Nový svět – málo známá
kapitola z dějin českého cestopisu

45 účastníků

•
•
•

Zajištění, propagace a realizace pěti přednášek v rámci 13. ročníku cyklu v roce 2017.
Celková návštěvnost 396 účastníků.
Grantová žádost na finanční příspěvek na rok 2018 (úspěšná, 25 000,– Kč).

Společenskovědní přednášky:
Den

Přednáška

6. dubna 2017
čtvrtek

PhDr. Vladimír Bružeňák:
Chebská pátračka zasahuje – případy četnické pátrací stanice Cheb 42 účastníků

1. června 2017
čtvrtek

PhDr. Tomáš Klír, PhD.:
Knihy chebské zemské berně

14 účastníků

21. října 2017
sobota

Mgr. Michal Beránek:
Moderní metody v archeologii

25 účastníků

2. listopadu 2017
čtvrtek

Mgr. Lubomír Zeman:
Fenomén baroka v Karlovarském kraji

55 účastníků

9. listopadu 2017
čtvrtek

Mgr. Michal Beránek
Archeologie města Chebu v letech 2016 – 2017

45 posluchačů

23. listopadu 2017
čtvrtek

Mgr. Pavel Drnovský, PhD.:
Paralely pevnostní architektury Cheb – Hradec Králové – Josefof

25 účastníků

7. prosince 2017
čtvrtek

Mgr. Pavel Vaculík:
Historie a abnormality chebské lidové zábavy komediantské

8 účastníků

•

Účastníci

Celková návštěvnost společenskovědních přednášek: 214 účastník
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Odborné přednášky a exkurze provedené mimo MCH:
Přírodovědné přednášky a exkurze:

počet: 11

215 posluchačů

Společenskovědní přednášky a exkurze:

počet: 7

214 posluchačů

Michal Beránek
•
•
•
•
•

Archeologie zapomenutého – archeologie 19. a 20. století (Městská knihovna Loket). Termín: 16. 2. 2017.
Návštěvnost: 48 osob.
Novověký Cheb pohledem archeologa (Městská knihovna Cheb). Termín: 3. 10. 2017. Návštěvnost: 55 osob.
Úvod do studia pravěku – Paleolit a mezolit (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 5. 10. 2017.
Návštěvnost: 13 osob.
Neolit = mladší doba kamenná (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 12. 10. 2017. Návštěvnost: 14 osob.
Doba laténská (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 16. 11. 2017. Návštěvnost: 11 osob.

Markéta Janáková
•
•
•
•

Eneolit – pozdní doba kamenná (starší, střední), (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 19. 10. 2017.
Návštěvnost: 12 osob.
Pozdní eneolit / počátky doby bronzové (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 26. 10. 2017.
Návštěvnost: 12 osob.
Střední, mladší a pozdní doba bronzová (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 2. 11. 2017.
Návštěvnost: 13 osob.
Doba halštatská (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 9. 11. 2017. Návštěvnost: 12 osob.

Jiří Brabec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přednáška Žáby, mloci, čolci... (Mateřská škola a stacionář, Pastýřská, Cheb); pondělí 24. 4. 2017.
Návštěvnost: 16 osob.
Přednáška Obojživelníci Chebska (Gymnázium a SOŠ Aš, prima); úterý 25. 4. 2017. Návštěvnost: 27 osob.
Přednáška Obojživelníci Chebska (ZŠ Skalná, 6. třída); středa 26. 4. 2017. Návštěvnost: 18 osob.
Přednáška Obojživelníci Chebska (ZŠ Skalná, 7. třída); středa 26. 4. 2017. Návštěvnost: 23 osob.
Exkurze Příroda Chebska – Komorní hůrka, Střížov (pro učitelský doprovod oblastního krajského kola
Ekologické olympiády); čtvrtek 4. 5. 2017. Návštěvnost: 4 osoby.
Exkurze Příroda v okolí školy (ZŠ Okružní Aš, 7. a 8. třída, zájmový útvar); středa 24. 5. 2017. Návštěvnost 18
osob.
Exkurze Džbán 2017 – Bílichovské údolí – rybníky, prameniště v Rubíkovic jasenině (Gymnázium VBT Slaný,
terénní praxe) (společně s Mgr. M. Štefánkem, Mgr. L. Krinkem, Mgr. O. Šídou a prof. M. Hejcmanem); čtvrtek
1. 6. 2017. Návštěvnost: 33 osob.
Exkurze Džbán 2017 – Západní část Džbánu, Brodec a okolí (Gymnázium VBT Slaný, terénní praxe) (společně
s Mgr. L. Krinkem); pátek 2. června 2017. Návštěvnost: 18 osob.
Exkurze Nejcennější části přírody Chebska (PR Děvín, Bublák u Vackovce, Hartoušovské mofety, Ohře u
Chotíkova, pohřebiště z doby bronzové u Žírovice) (ZŠ Skalná); úterý 20. 6. 2017. Návštěvnost: 15 osob.
Exkurze Podzimní květy v okolí školy (ZŠ Okružní Aš, 6. až 8. třída, zájmový útvar), 19. 9. 2017 (2,5 hod.).
Návštěvnost: 19 osob.
Exkurze Příroda Slavkovského lesa (Křížky, Upolínová louka, Kladská rašeliniště) (Gymnázium Aš, kvinta,
ekologický kurz); čtvrtek 21. 9. 2017. Návštěvnost: 24 osob.
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EXKURZE A VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
Cyklus exkurzí a přírodovědných akcí Pojďte s námi do přírody:
Cyklus pořádá ZO ČSOP Kladská, Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Správa CHKO Český les a Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci s 4. ZO ČSOP Cheb, Muzeem
Sokolov, p. o. Karlovarského kraje, Městským muzeem Mariánské Lázně, ZO ČSOP Silva Lunae, občanským sdružením Mezi lesy a dalšími organizacemi. V roce 2017 proběhlo celkem 15 akcí, ve kterých bylo Muzeum Cheb přímým organizátorem nebo spoluorganizátorem a na kterých se finančně podílelo. Tyto akce celkem navštívilo 735
návštěvníků. V uvedeném přehledu jsou pouze akce (celkem 10 akcí), při kterých byl vedoucím, spoluvedoucím
nebo organizátorem RNDr. Jiří Brabec.
V roce 2017 bylo pokračováno v obhospodařování zasilatelského adresáře přírodovědných akcí západních Čech.
Celkem byly rozeslány tři informační materiály poštou (program přednášek Z Chebu křížem krážem, kalendář
Pojďte s námi do přírody, podzimní program) a 24 informačních e-mailů.
Den
neděle
9. dubna 2017
sobota
22. dubna 2017
neděle
23. dubna 2017
středa
10. května 2017
sobota
10. června 2017
neděle
11. června 2017
pátek
16. června 2017
sobota
24. června 2017
sobota
24. června 2017
sobota
21. října 2017

Akce
RNDr. Milena Prokopová, Ph. D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český
les), Mgr. Zbyněk Černý a RNDr. Jiří Brabec (oba Muzeum Cheb): Za
bobry do Hrozňatova s výletem na Loretu
RNDr. Petr Rojík, Ph. D. (geolog, Rotava): Geologická exkurze na
Goethovy skalky
Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (oba 4. ZO ČSOP Cheb) a RNDr. Jiří
Brabec (Muzeum Cheb): Obojživelníci Chebska – pískovna Obilná
Mgr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary) a RNDr. Jiří Brabec
(Muzeum Cheb): Kde žije čolek hranatý?
Petr Mudra (Muzeum Českého lesa v Tachově): Po stopách Josefa
Jahna na Lipovku a do Mechového údolí u Brtné
RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb): Květena rybníků a mokřadů v okolí
Lužné
RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb): Ruderální a plevelné druhy okolo
Horních Loman
Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek (oba Muzeum Sokolov),
RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb): Květy Ohře z raftu (pro plavce a
nadšence)
RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb): Květy Ohře z raftu (pro plavce a
nadšence)
RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov): Za pozoruhodnými
stromy na Kynžvartsko

Účastníci
85 účastníků + 3
vedoucí
18 účastníků + 2
vedoucí
52 účastníků + 3
vedoucí
17 účastníků + 2
vedoucí
17 účastníků + 1
vedoucí
16 účastníků + 1
vedoucí
8 účastníků + 1
vedoucí
26 účastníků + 3
vedoucí
11 účastníků + 1
vedoucí
35 účastníků + 2
vedoucí
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POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍA KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

Edukativní programy pro školy:
Vzdělávací a kulturní program

Počet akcí

Počet účastníků

Seznamujeme se s muzeem

19

367

Dílna archeologa

15

335

Dílna knihaře

5

59

Dílna písaře

9

172

Dílna kovotepce

1

21

Loutky z depozitáře

4

65

Příběh o svatebním džbánu

2

22

Albrecht z Valdštejna

2

52

Cechy, erby

1

12

Tvořivá dílna

2

38

Model náměstí

3

52

Krása času

14

254

Non plus ultra

5

112

Celkem

82

1561

Výtvarná dílna – senioři

•
•

Volnočasová aktivita pro seniory: 14 kurzů
Celkový počet účastníků: 133

Jarní výtvarná dílna v muzeu (6. ročník) – Když bylo náměstí v plenkách

•
•
•

Příměstský prázdninový tábor pro děti
Termín: 6. 2. – 10. 2. 2017
Celkový počet účastníků: 128

Obrazy Chebu – vernisáž (obrazy vznikly v průběhu jarního tábora )
•
Termín: 28. 2. 2017
•
Celkový počet účastníků: 52

Noc s Andersenem
•
•

Termín: 31.3. – 1. 4. 2017
Celkový počet účastníků: 33

Den s rodinou – výtvarná dílna Hradec Králové
•
•

Termín: 14. 5. 2017
Celkový počet účastníků: 255

Den dětí – ZŠ a MŠ Tři Sekery – přespání v muzeu
• Termín: 26. 5. – 27. 5. 2017
• Celkový počet účastníků: 20
24

Chebské dvorky – výtvarná dílna pro veřejnost
•
•

Termín: 15. 6. – 17. 6. 2017
Celkový počet účastníků: 246 osob

Slavnostní předávání vysvědčení – 2. ZŠ Cheb
•
Termín: 26. 6. 2017 – nácvik
•
Celkový počet účastníků: 87 osob
•
Termín: 29. 6. 2017
•
Celkový počet účastníků: 186 osob

Letní výtvarná dílna v muzeu (13. ročník) – „Šaty dělaj člověka“

•
•
•
•
•

Příměstský prázdninový tábor pro děti
Počet realizací: 2 běhy
Termín: 10. 7. – 14. 7. 2016 a 7. 8. – 11. 8. 2017
Celkový počet účastníků: 345 osob
Závěrečné vystoupení pro veřejnost: 169 osob

Pouliční divadlo – divadelní tábor

•
•
•
•

Příměstský prázdninový tábor
Termín: 17. 7. – 21. 7. 2017
Celkový počet účastníků:140 osob
Závěrečné vystoupení pro veřejnost:196 osob

Podzimní nocovka
•
•

Termín: 10.11. – 11. 11. 2017
Celkový počet účastníků: 29 dětí

Divadelní představení pro MŠ a ZŠ

•
•

1 představení ve Valdštejnské obrazárně
Počet návštěvníků: 157 osob

Výtvarné soutěže pro školy

•
•
•

Jarní soutěž – „Ta slepička kropenatá ...“ ( 67 soutěžních prací, hlasujících: 2 672)
Vánoční soutěž „Sněhulák ...“ ( 53 soutěžních prací, hlasujících: 2 921)
V soutěžích hlasovalo celkem: 5 593 osob

OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MUZEA

Muzejní programy proširokou veřejnost:
Chebský masopust 2017

13. masopustní průvod městem připravený společně s městem Cheb, Západočeským divadlem v Chebu, Základní
uměleckou školou Jindřicha Jindřicha v Chebu a Městským dechovým orchestrem.
•
Termín: 25. 2. 2017
•
Počet účastníků: 1 330 osob
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Velikonoční jarmark v muzeu 2017 (18. ročník)

Tradiční den otevřených dveří v muzeu spojený s bohatým programem pro veřejnost, velikonoční jarmark
v prostorách muzejní expozice. Akce uskutečněna s finanční grantovou podporou města Cheb.
•
Termín: 8. 4. 2017
•
Počet návštěvníků: 1 649 osob
•
Počet hlasujících ve velikonoční výtvarné soutěži "Ta slepička kropenatá": 2 672 osob
•
Vyhlášení výsledků soutěže: 171 osob

Muzejní noc – „Krása času“

14. ročník akce probíhající v rámci Festivalu muzejních nocí. Tematicky propojený program s probíhající
stejnojmennou výstavou.
•
Termín: 27. 5. 2017
•
Celkový počet návštěvníků: 240 osob

Knihobraní + Podzimní slavnost

Tradiční minitrh regionální literatury s kulturním programem a podzimní oslavy sklizně s ochutnávkami a
prodejem kulinářských specialit.
•
Termín: 30. 9. 2017
•
Celkový počet návštěvníků: 1 167 osob

Mezinárodní den archeologie

Připojení se k mezinárodní iniciativě dne popularizace archeologie jako svébytné vědecké disciplíny,
programen akce bylo vyzkoušení si pravěkých řemesel a možnost seznámit se s archeologickými artefakty.
•
Termín: 21. 10. 2017
•
Celkový počet návštěvníků: 373 osob

Advent v muzeu 2017 (18. ročník)

Tradiční adventní trh v prostorách muzejní expozice: mikulášské a vánoční drobnosti, adventní a vánoční
výzdoba, dřevěné hračky, drobná keramika a drobné rukodělné výrobky, tradiční i méně tradiční vánoční cukroví,
malované perníky. Bohatý doprovodný program.
•
Termín: 2. 12. 2017
•
Počet návštěvníků: 3 600 osob
•
Počet hlasujících ve vánoční výtvarné soutěži „Sněhulák“: 2 921 osob
•
Vyhlášení výsledků soutěže: 152 osob
Koncerty Kruhu přátel hudby
Pořádány ve spolupráci s KC Svoboda, celkem 8 abonentních koncertů, účast: 538 posluchačů
Školní koncerty (ZUŠ, pěvecký soubor Koťata)
V průběhu roku celkem 6 koncertních vystoupení, účast: 534 posluchačů
Koncerty Peškova komorního orchestru:
6.6. a 26.12. 2017, účast: 373 posluchačů
Valdštejnské slavnosti 26. 8. 2017
Vystoupení dramatického oddělení ZUŠ – „Zavraždění Albrechta z Valdštejna“, účast: 108 diváků
ZUŠ Open: 30. 5. 2017
Prezentace jednotlivých oborů ZUŠ Jindřicha Jindřicha, účast: 355 osob
V součinnosti s městem Cheb byla veřejnosti v roce 2017 nabídnuta možnost uzavírání sňatků ve Valdštejnské
obrazárně muzea.
Celkový počet: 1 svatba, 32 osob
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METODIKA A PORADENSTVÍ
Badatelské služby
Badatelna muzea: 17 badatelských návštěv (knihovna, fotoarchiv, podsbírka Současné dějiny).
Badatelské konzultace a vyřizování badatelských dotazů jednotlivými odbornými pracovníky muzea z oblasti
regionální a obecné historie, archeologie, vlastivědy, přírodovědy, kronikářství, lidové kultury, architektury a umění
etc. Prostřednictvím korespondence či badatelských návštěv vyřídili odborní pracovníci muzea 147 badatelských
dotazů.
Badatelské služby v rámci pracoviště TLK: 21 e-mailových badatelských dotazů.

Poradenství, lektorování apod.
Iva Votroubková
•

•
•

V rámci pracoviště TLK jsou pravidelně poskytovány konzultační služby studentům i zájemcům o tradiční
lidovou kulturu obecně.
V rámci činnosti regionálního pracoviště TLK zpracován recenzní posudek pro regionální pracoviště TLK při
Muzeu východních Čech v Hradci Králové: Lidový nábytek ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci
Králové.
V rámci regionálního pracoviště zpracovány 2 posudky pro zápisy na krajské seznamy TLK:
regionální pracoviště TLK Ústeckého kraje – Krušnohorská hračka
regionální pracoviště Plzeňského kraje – Kolovečská keramika rodiny Volfů

Michal Beránek
•

Konzultace prací: Bc. Marek Bartoš – diplomová práce na FF ZČU v Plzni, Mgr. Jan Eigner–disertační práce
FF UK v Praze, Eliška Heppnerová – bakalářská práce, FF ZČU v Plzni

FOTODOKUMENTAČNÍ PRÁCE

Odbornípracovníci se věnovali rovněž dokumentační práci, která se v ustálené struktuře zaměřuje na následující
okruhy:
•
•
•
•

Fotodokumentace města a regionu
Fotodokumentace událostí
Fotodokumentace muzejní činnosti
Fotodokumentace k odborným úkolům

Fotodokumentace je pořizována v digitální podobě a získané dokumentační soubory jsou archivovány.
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NÁVŠTĚVNOST MUZEA

Návštěvnost Muzea Cheb v roce 2017:
MĚSÍC

EXPOZICE

MILÍKOV

PŘEDNÁŠKY

EDUKATIVNÍ
PROGRAMY

EXKURZE
PŘÍRODA

CELKEM

leden

92

zavřeno

87

110

-

289

únor

1375

zavřeno

78

295

-

1748

březen

52

zavřeno

237

220

-

509

duben

5109

zavřeno

42

137

163

5451

květen

1734

zavřeno

-

652

76

2462

červen

924

zavřeno

14

684

99

1721

červenec

1009

zavřeno

-

604

-

1613

srpen

1567

zavřeno

-

312

-

1879

září

2364

zavřeno

-

79

298

2741

říjen

1185

zavřeno

25

250

135

1595

listopad

310

zavřeno

125

278

-

713

prosinec

7157

zavřeno

8

116

-

7281

CELKEM OSOB

22878

616

3737

771

28002

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Jedním z hlavních úkolů začátkem roku 2017 bylo dokončení „Rekonstrukce a modernizace kamerového systému
CCTV II. etapa“ v budově Muzea Cheb č. p. 492/3. Investiční akce byla zahájena předáním staveniště budovy
č. p. 492/3 realizační firmě G4S Secure Solutions (CZ), a.s. dne 6. 2. 2017 a ukončena předáním a převzetím díla dne
23. 3. 2017. Součástí předání díla bylo zaškolení pověřených zaměstnanců muzea. Celková částka za II. etapu činila:
630 402,14 Kč, z toho 200 000,-Kč z programu Ministerstva kultury ČR ISO A.
V souladu se závazným stanoviskem Státní památkové péče a za jejího odborného dohledu proběhla kompletní
výměna kabeláže a osazení nových kamer do expozičních prostor muzea. Díky zodpovědnému přístupu realizační
firmy se podařilo nedestruktivním způsobem instalovat nové kabelové rozvody, vedené v trubkách pod omítkou.
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V rámci II. etapy rekonstrukce CCTV byla integrována kamerová síť do stávající grafické vizualizační nadstavby
(GVN) a bylo provedeno finální nastavení záběrů jednotlivých kamer, zprovoznění videoanalytické funkcionality
kamer pro počítání osob nad vchodem do budovy a naprogramování veškerých SW částí systému. IP kamerový
systém CCTV zajišťuje vizuální dohled nad prostory muzea a bezprostředního okolí vstupů a vjezdů. Nastavení
parametrů jednotlivých kamer a záznamových zařízení je provedeno tak, aby byl zajištěn záznam snímaných scén
v maximální kvalitě a snímkování, dle technických možností jednotlivých zařízení a celého systému.
V návaznosti na kompletní renovaci zabezpečovacích systémů muzea byla v dubnu 2017 vypracována firmou G4S
Secure Solutions (CZ), a.s. projektová dokumentace v podrobnostech Dokumentace pro provádění stavby (DPS) –
Univerzální kabelážní systém datové sítě pro budovy muzea č. p. 493/4 a 492/3. Stávající systém UKS bude v celém
rozsahu demontován a to jak kabeláž, tak i koncové komponenty (datové zásuvky), které jsou již značně
opotřebované, přičemž bude provedena náhrada těchto komponent novým systémem v původním rozsahu a
rovněž bude provedeno rozšíření do budov expozice. Celková cena za projektovou dokumentaci byla 39 930,- Kč.
Výsledkem bude jeden funkční celek zabezpečovacího systému, který bude mít oporu v nově zavedeném systému
datové sítě. Datové rozvody v expozici budou sloužit jako platforma pro vznikající novou expozici muzea.
Muzeum Cheb ve spolupráci s Karlovarským krajem a městem Cheb zahájilo přípravy pro revitalizaci a technické
zhodnocení domu č. p. 493/2, tzv. Pachelbelova domu. Karlovarský kraj a město Cheb schválilo investiční dotaci na
akci „Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č. p. 492.”
Na základě výběrového řízení byl vybrán pan Ing. Milan Kaláb pro zpracování projektové dokumentace pro
provádění stavby včetně zajištění stavebního povolení. V důsledku složitých jednání se státní památkovou péčí
bude stavba realizována pravděpodobně až koncem roku 2018 s přesahem do roku následujícího. Cena projektové
dokumentace byla 294 030,- Kč.
Počátek revitalizačního procesu na Pachelbelově domě můžeme označit Rekonstrukci mázhausu. Město Cheb
investovalo do restaurátorských prací, které zajišťovala firma TERRIGENA Art s.r.o., přes 600 000,-Kč. Náročné
restaurování bylo zahájeno v únoru a dokončeno v červnu 2017.
Téměř po 40 letech se dočkal mázhaus chebského muzea potřebné rekonstrukce. Vzlínající vlhkost i klimatické
výkyvy způsobily opadávání omítek a ozdobných prvků této reprezentativní síně s pozdně renesanční výmalbou.
Vedle štukové výzdoby kleneb byla restaurována také pozdně gotická ostění postranních vchodů a zdobené
kamenné konzole nesoucí klenební žebra.
Za první větší investicí v podobě rekonstruovaného mázhausu následovala oprava střešní krytiny na budově
muzea. Za finanční podpory města Chebu a Programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro
rok 2017 byla zahájena Oprava střešní krytiny Muzea Cheb z důvodu havarijního stavu. Prováděcí firma Chetes
s.r.o. zahájila opravy 1. června 2017 a dílo bylo dokončeno dle plánu 29. 9. 2017. Celková částka investiční akce činí
2 303 162,- Kč bez DPH.
Ve spolupráci se státní památkovou péčí byly vybrány stavebně historické prvky budovy, které budou
restaurovány, a bude jim navrácen funkční stav. Jedná se o rekonstrukci a zpřístupnění pavlače, restaurování
vitrážových oken a restaurování oken v Pachelbelově domě. Tyto opravy budou probíhat v průběhu let 2018 a
2019.
Centrální depozitář prošel nákladnou opravou výtahu značky Schindler a to výměnou motoru a řídící jednotky
pohonu kabinových dveří. Celková oprava výtahu přesáhla 90 000,-Kč.
Za přispění Ministerstva kultury ČR byl v rámci programu ISO D/b, vybaven depozitář podsbírky Archeologie
úložným systémem. Vybavení depozitáře podsbírky Archeologie úložným systémem I. etapa byla použita částka
96 080,-Kč. Celková částka za pořízení úložného systému byla 179 080,-Kč. Částka 83 000,-Kč byla poskytnuta MK
ČR.
V březnu 2017 byl projekt „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“ doporučen k financování
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), oblast podpory, prioritní osa 3 Dobrá správa
území a zefektivnění veřejných institucí, Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví – Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.
Karlovarský kraj poskytl neinvestiční dotaci na I. fázi projektu a to v částce 323 070 Kč, z toho 294 990 Kč
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uznatelné a 28 080,- Kč neuznatelné.
První fáze projektu spočívala v aktualizaci projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr. Zpracování
žádosti o dotaci a Studii proveditelnosti, dále administraci projektu a administrátora veřejných zakázek. Celkové
náklady na rekonstrukci chebského statku v Milíkově činí 21 723 695,- Kč.
Všechna výběrová i poptávková řízení byla, jako v předchozím roce, kromě přímého oslovení uchazečů zveřejněna
formou elektronického nástroje e-zak Karlovarského kraje na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_57.html.
Pracovníci provozního oddělení prováděli údržbové a úklidové práce ve všech objektech Muzea Cheb, úpravy
trávníků a ostatních venkovních prostor. Dále během celého roku provozní oddělení zajišťovalo technickou
přípravu na muzejní akce, jako masopust, muzejní noc, Velikonoce, příměstské tábory, Advent, výstavy, vernisáže,
koncerty, přednášky a semináře. I v letošním roce jsme k pomocným pracím využili uchazeče z evidence Úřadu
práce Cheb, kteří byli zapojeni v projektu „Veřejně prospěšných prací“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu. Celkem se u nás zapojili v rámci veřejně prospěšných prací dva uchazeči z evidence
Úřadu práce Cheb.

HOSPODAŘENÍ MUZEA

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, hospodaří podle rozpočtových pravidel pro
příspěvkové organizace. V roce 2017 jsme obdrželi od našeho zřizovatele finanční příspěvek na činnost ve výši
14 305 tis. Kč. Do investičního fondu nám zřizovatel stanovil částku ve výši 3 300 tis. na akci Výměnu vytápění a
nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb a dále na opravu omítek a výmalbu. Zřizovatel nám také podpořil
záchranný archeologický výzkum ve výši 250 tis. Kč.
Získali jsme i další finanční prostředky z jiných zdrojů. V programu ISO MK ČR jsme obdrželi 50 % podíl na kamerový
systém objektů muzea. Ministerstvo kultury ČR nám podpořilo projekt týkající dokumentace tradiční lidové
kultury v Karlovarském kraji a přispělo na vydání Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla ve výši
200 tis. Kč.
Město Cheb se již tradičně podílí na financování některých aktivit pro veřejnost, které se každoročně pořádají, a to
Velikonoční jarmark a přírodovědné vycházky do přírody, či přednášky a podpořilo finančně i nákup cen do
vánoční soutěž a také na vybavení archeologické dílny pro děti. V letošním roce se opět pořádaly podzimní
slavnosti zároveň s akcí Knihobraní, která probíhá v muzeu každý druhý rok. Tuto akci také podpořilo město Cheb
s 50 % úhradou nákladů.
Celkově byl rok 2017 ukončen kladným hospodářským výsledkem. Výsledek hospodaření činil 441 tis. Kč. Takto
vysokého zisku jsme docílili četnými archeologickými dohledy a výzkumy. Také se počítalo s náklady ve výši 200
tis. Kč na vydání knihy Johann Adolf Mayerl, která bohužel nebyla dopracována z důvodu úmrtí autora.
V letošním roce také využijeme ustanovení Zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7 a snížíme základ daně o 300 tis. Kč
a částku ve výši daňové povinnosti 57 tis. Kč použijeme v následujícím roce na rozvoj organizace. Hospodářskou
situaci v roce 2017 vystihují tabulkové přehledy o hospodaření s poskytnutými prostředky.

30

PERSONÁLIE

V průběhu roku 2017 pracovalo v muzeu 23 zaměstnanců, průměr z počtu fyzických zaměstnanců za celý rok 2017
činil 22,5 zaměstnanců. Vzhledem k sezónnímu provozu muzea a projektu Tradiční lidová kultura byli v roce 2017
v naší organizaci zaměstnaní pracovníci na dohody o provedení práce.
V roce 2017 využila naše organizace spolupráce s Úřadem práce v Chebu a zaměstnala 2 pracovníky na Dohody o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze
státního rozpočtu.
Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku:
Vlasáková Jiřina

31. 12. 2017

Příchody nových zaměstnanců v průběhu sledovaného roku:
Mgr. Markéta Janáková
Ludmila Stehlíková

1. 4. 2017
1. 6. 2017

Dne 26. 11. 2017 zemřel ředitel Muzea Cheb Mgr. Zbyněk Černý.
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Náklady a výnosy muzea v roce 2017
NÁKLADY
č. účtu

položka

501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energie

504

Prodané zboží

511

Opravy a udržování

512

čerpání

plán

%

400000

602 936,42

150,73

1200000

1 174 390,00

97,87

50000

127 908,81

255,82

312000

225 542,83

72,29

Cestovné

50000

68 076,95

136,15

513

Náklady na reprezentaci

20000

13 283,00

66,42

518

Ostatní služby

1500000

2 506 001,45

167,07

521

Mzdové náklady

6686000

6 656 356,00

99,56

524

Zákonné sociální pojištění

2153000

2 177 587,00

101,14

525

Jiné sociální pojištění

20000

17 933,00

89,67

527

Zákonné sociální náklady

150000

302 384,68

201,59

531

Daně a poplatky

0

275,00

0,00

538

Ostatní daně a poplatky

10000

3 000,00

30,00

547

Manka a škody ostatní

0

19 400,00

549

Ostatní náklady z činnosti

200000

196 473,40

98,24

551

Odpisy majetku zřizovatele

2288000

2 302 285,00

100,62

558

Náklady z pořízení DDHM

250000

446 122,25

178,45

563

Kurzové ztráty

0

262,60

0,00

591

Daň z příjmů

0

49 400,00

0,00

15289000

16889618,39

110,47

NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
602

Výnosy z prodeje služeb

654000

433 610,26

66,30

603

Pronájem

120000

106 101,00

88,42

604

Výnosy z prodaného zboží

200000

184 720,64

92,36

646

Tržby z prodeje DHM

0

7 500,00

648

Čerpání fondů

300000

62 820,26

20,94

649

Ostatní výnosy z činnosti

220000

1 351 005,32

614,09

663

Kurzovní zisk

0

4 327,32

664

Přecenění zboží

0

1 568,75

672

Příspěvky a dotace na provoz

13642000

15 179
103,44

111,27

15136000

17 330
756,99

114,50

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření –zisk

441 138,60
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Příjmy v roce 2017

Neinvestiční

Příjem

Kč

% na
celkových
příjmech

1. Příspěvek od zřizovatele

14305080

82,5

2. Dotace ze státního rozpočtu

801061,93

4,6

3. Vlastní příjmy

2012359,22

11,6

4. Ostatní příjmy

149435,58

0,9

62820,26

0,4

17330756,99

100,0

5. Použití rezervního fondu
CELKEM

Účelové příspěvky, dotace a granty přijaté v roce 2017

Kč

Účelový příspěvek z rozpočtu KÚ KK-Záchranný arch. výzkum

250000

Statek Milíkov – přípravné práce oprava a zpřístupnění statku

73080

Město Cheb – Vánoční soutěž

6000

Město Cheb – Velikonoce

22362,05

Město Cheb – Cheb křížem krážem

25000

Město Cheb – Dílna archeologa

6000

Město Cheb – Knihobraní a podzimní slavnost

15000

Národní památkový ústav – Sborník muzea

30000

MK ČR – Anton Kohl Staroselské kousky

199701,6

Státní rozpočet: Tradiční lidová kultura

15476,81

Ministerstvo životního prostředí – Záchranný projekt hořeček
Státní rozpočet: příspěvek Úřad práce Cheb
CELKEM

155271,47
326250
1124141,93

Investiční dotace v roce 2017
MK ČR- ISO A–Rekonstrukce kamerového systému budovy
muzea

200000

MK ČR-ISO – Dovybavení depozitáře podsbírek archeologie

83000

Krajský úřad KK–Výměna vytápění v budově muzea
Krajský úřad KK–Oprava omítek a výmalba
CELKEM

Fond odměn – 411
Počáteční stav k 1. 1. 2017

3000000
30000
3313000

Kč
134533,46

Tvorba a použití:
Převod z výsledku hospodaření z roku 2016
Konečný stav k 31. 12. 2016

10398
144931,46
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Fond rezervní – 413
Počáteční stav k 1. 1. 2017

Kč
181 612,57

Tvorba:
Převod z výsledku hospodaření z roku 2016

41 591,51

Použití:
Rozvoj organizace – dle Zákona o dani z příjmů § 20 odst.7
Konečný stav k 31. 12. 2017

Fond FKSP – 412
Počáteční stav k 1.1.2017

62 820,26
160 383,82

Kč
65074,4

Tvorba :
Základní příděl 2 % z objemu mzdových prostředků
Použití :

128559,68
87050

Kultura,sport

4400

Životní pojištění

4800

Penzijní připojištění

24200

Stravenky

47850

Rekreace

4800

Pracovní jubileum

1000

Konečný stav k 31. 12. 2017

Fond investiční – 416
Počáteční stav k 1. 1. 2017

106584,08

Kč
1727966,53

Tvorba:
Tvorba majetku ve výši odpisů

2305285

Příspěvek KÚ KK – Výměna vytápění budovy muzea

3000000

Příspěvek KÚ KK – Výmalba oprava omítek budova expozice
Tvorba celkem

300000
5605285

Použití :
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Rekonstrukce zabezpečení budovy muzea

2232000
430402,14

Pořízení kopírovacího zařízení

47795

Skříně do depozitáře Archeologie

96080

Výměna vytápěn – projektová část

176418

Použití celkem

2982695,14

Konečný stav k 31.12.2017

4350556,39
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