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	 Každým	 rokem	 již	 v	 únoru	 dáváme	 text	 Výroční	 zprávy	 muzea	 do	 tiskárny.		
Letos	je	únor	a	já	začínám	psát.	Leden	a	nyní	již	i	únor	je	čas,	který	je	každoročně	
naplněn	bilancováním	roku	předešlého,	plánováním	a	přípravou	roku	přicházejícího.	
Letos	je	tomu	jinak.	Zastupitelstvo	Karlovarského	kraje	na	svém	zasedání	dne	14.	12.	
2006	pod	číslem	usnesení	ZK	217/12/06	projednalo	a	rozhodlo	o	sloučení	příspěv-
kových	organizací	zřízených	Karlovarským	krajem	–	Krajského	muzea	Karlovy	Vary,	
p.o.	 a	 Krajského	 muzea	 Sokolov,	 p.o.	 s	 účinností	 dnem	 1.	 1.	 2007	 do	 příspěvkové	
organizace	Krajské	muzeum	Karlovarského	kraje	se	sídlem	v	Chebu.	Co	se	tedy	děje	
v	muzeích	Karlovarského	kraje	??	Lidé	dlouho	vyčkávali,	vyčkávali	do	3.	ledna	2007,	
kdy	se	konala	informační	schůzka	ke	sloučení	muzeí.	V	Chebu	byl	celkem	klid.	Pra-
covníci	muzea	byli	 ředitelkou	 informováni	průběžně,	pochopili,	 že	sloučení	muzeí	
není	 rušení	 činností	muzea,	pracovat	budou	stále	ve	 stejném	složení	a	 za	 stejných	
podmínek,	 které	 se,	 doufám,	 postupně	 stále	 vylepšují.	 V	 muzeu	 v	 Sokolově	 byla	
situace	zcela	odlišná.	Tam	odešel	na	vlastní	 žádost	předcházející	 ředitel	 Ing.	Pavel	
Beran	a	zaměstnanci	byli	odříznuti	od	informací	a	v	mnohých	případech	byly	infor-
mace	zavádějící.	V	Karlových	Varech	byla	situace	obdobná,	tam	stávající	ředitel	byl	
a	je	dlouhodobě	nemocný.	V	současné	době	je	velmi	složitá	situace	na	ekonomickém	
úseku,	kde	v	Chebu	dlouhodobě	chybí	účetní	–	ekonomka,	dle	struktury	nové	orga-
nizace	je	hledán	hlavní	ekonom.	Takže	nyní	se	dělají	výkony	a	úkony,	které	souvisejí	
se	 sjednocením	účetnictví	 a	 sjednocováním	ekonomického	provozu.	V	oblasti	od-
borné	 práce	 je	 situace	 odlišná,	 zde	 se	 pokračuje	 v	 rozdělaných	 úkolech,	 výstavách	
a	akcích,	které	byly	naplánovány	pro	letošní	rok	v	loňském	roce.	Zástupcem	ředitelky	
pro	odbornou	práci	byl	jmenován	Mgr.	Zbyněk	Černý,	který	od	září	2006	vykonával	
funkci	tajemníka	ředitelky	pro	vědu	a	výzkum.	Oba	si	situaci	ve	všech	třech	muzeích	
prozatím	mapujeme,	s	kolegy	hovoříme	o	jejich	potížích,	stávajícím	stavu	a	pozvol-
na	začínáme	plánovat	krátkodobé	změny,	ale	již	uvažujeme	i	více	dopředu.	Proto	to	
zpoždění	s	tiskem	výroční	zprávy.	
	 Když	otevřu	Plán	činnosti	Krajského	muzea	Cheb,	příspěvkové	organizace	pro	
rok	2006,	který	vychází	z	dlouhodobého	strategického	rozvoje	KMCH,	čtu,	že	hlav-
ním	odborným	programem	pro	rok	2006	by	mělo	být	vybudování	expozice	19.	a	20.	
století	v	podobě,	 jejíž	rozsah	a	vybavení	bude	záležet	na	množství	finančních	pro-
středků.	 Jak	pravdivá	slova	to	byla,	 to	 jsem	možná,	když	 jsem	tato	slova	psala,	ani	
nedomyslela.	 První	 žádosti	 byly	 podány	 již	 v	 roce	 2005,	 bohužel	 došlo	 ke	 krácení	
finančních	prostředků	a	k	pozdržení	podepsání	grantových	smluv	s	regionální	agen-
turou.	 Takže	 první	 kroky	 na	 zadání	 expozice	 byly	 realizovány	 až	 v	 měsíci	 červen-
ci.	Téměř	šibeniční	čas.	Realizace	do	konce	roku	2006.	Scénáristický	tým	ve	složení:	
PhDr.	 Jaromír	Boháč,	Mgr.	Zbyněk	Černý,	PhDr.	Eva	Dittertová,	Mgr.	Karel	Halla	
a	PhDr.	Iva	Votroubková	pracoval	v	letních	měsících	na	scénáři	nelehkého	zadání.	Na	
280	metrech	čtverečních	prezentovat	nelehké	období	novějších	dějin	19.	a	20.	století	
na	Chebsku.	Mgr.	Zbyněk	Černý	paralelně	ještě	vytvářel	libreto	vzhledem	k	časové	
tísni.	Vzápětí	jsme	počátkem	srpna	přizvali	ke	spolupráci	na	výtvarném	a	prostoro-
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vém	řešení	pana	Bertrama	Detleva.	Projekt	byl	od	počátku	přeshraniční,	partnerem	
v	Bavorsku	nám	bylo	Muzeum	Smrčin	ve	Wunsiedlu.	Spolupráce	spočívala	v	konzul-
tacích	na	scénáři	a	následně	na	korekturách	německého	textu.	Bohužel	po	téměř	dvou	
měsících	spolupráce	s	německým	výtvarníkem	došlo	k	zásadním	neshodám,	proto	
jsme	se	museli	rozejít.	Vedení	muzea	stálo	před	složitou	otázkou,	zda	pokračovat	(září	
roku	2006)	nebo	vrátit	finanční	prostředky	?	Vrátit	již	získané	finance	jsme	v	zásadě	
nechtěli,	ale	termín	splnění	byl	ohrožený.	Oslovili	jsme	chebského	ing.	arch.	Marti-
na	Plevného,	který	se	ujal	prostorového	a	výtvarného	řešení.	Nutno	tedy	zdůraznit,	
že	expozice	vznikala	za	velmi	složitých	časových	podmínek,	v	situaci,	kdy	ředitelka	
muzea	byla	i	částečně	vytížena	prací	v	Asociaci	muzeí	a	galerií	a	7.	října	2007	byla	
na	8.	sněmu	zmíněné	asociace	zvolena	předsedkyní	Asociace	muzeí	a	galerií.	Dále	se	
rozproudily	vášnivé	diskuse	na	téma	sloučení,	lidé	měli	pracovat	v	atmosféře,	která	
byla	jitřena	zevnitř	různými	informacemi	a	zároveň	z	vnějšího	mediálního	světa.	Pro	
tvorbu	expozice	skutečně	nebyly	vhodné	podmínky.	Ale	stále	jsme	měli	na	mysli	ce-
lou	řadu	důvodů,	proč	v	práci	na	přípravě	expozice	pokračovat.	Velkou	jistotou	byl	
tvůrčí	i	realizační	tým	pracovníků	muzea.	Přestože	docházelo	k	pravidelným	krizím,	
znovu	 jsme	 se	 vzchopili	 a	 pokračovali	 v	 práci.	 Výkresy	 přinášel	 ing.	 arch.	 Martin	
Plevný	téměř	ob	den,	denně	se	buď	něco	změnilo	nebo	nově	vytvořilo.	Čas	ubíhal,	
mně	osobně	tekly	nervy	a	v	noci	jsem	špatně	spala.	Nebylo	ani	divu,	že	jsem	v	minutě	
nepozornosti	byla	okradena	o	kabelku	se	všemi	doklady	a	penězi	při	nákupu	věcí	do	
expozice.	A	to	jsem	ještě	nevěděla,	že	2.	12.	2006	si	zlomila	Jana	Kacetlová	kompliko-
vaně	nohu,	a	to	tak,	že	i	při	psaní	tohoto	textu	ještě	leží	doma	s	nohou	v	sádře.	Osoba,	
která	byla	a	je	hlavní	postavou	v	účtování	obou	schválených	grantů,	ukončení	hos-
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podaření	roku	2006,	účetní	závěrky	a	vůbec	konec	roku	je	vždy	spjatý	s	množstvím	
výkonů	v	ekonomickém	výkaznictví.	A	nejen	to,	ale	i	blížící	se	sloučení	tří	muzeí	od	
1.	1.	2007	a	s	ním	spjatého	celého	množství	nových	ekonomických	a	metodických	
postupů.	A	aby	nebylo	všeho	dost,	tak	mzdová	účetní	dala	výpověď	a	od	nového	roku	
začal	platit	nový	Zákoník	práce	a	změna	v	platovém	ohodnocení	pracovníků	příspěv-
kových	organizací.	
	 Do	konce	roku	2006	byla	expozice	z	převážné	většiny	hotova,	po	novém	roce	
jsme	ještě	mohli	některé	detaily	mimo	grantové	finance	dokoupit	a	doladit,	vzhledem	
k	tomu,	že	slavnostní	otevření	proběhlo	až	15.	února	2007,	protože	muzejní	expozice	
jsou	každoročně	v	měsíci	lednu	pro	veřejnost	uzavřeny.	
	 Znovu	 tedy	opakuji,	 expozice	vznikala	velmi	komplikovaně	 již	od	počátku,	
její	koncepce	byla	mnohokrát	diskutována,	nebylo	jednoduché	připravit	obsahový	
a	 technický	scénář	do	9	místností	 s	mnoha	okny,	dveřmi	a	podmínkou	zachovat	
dispozici	místností.	Nota	bene	představit	 složitý	historický	vývoj	oblasti	ve	dvou	
staletích,	která	byla	od	roku	1322	součástí	zemí	koruny	české	v	rámci	habsburské	
mnohonárodnostní	říše	a	v	roce	1918	se	stala	součástí	Československé	republiky,	
ale	vždy	měla	snahu	a	tendence	o	odloučení,	osamostatnění	se,	které	plynulo	právě		
z	odlišného	historického	vývoje	německy	mluvících	a	národnostně	odlišných	obyva-
tel.	Území	Chebska,	které	bylo	nejen	geograficky,	ale	i	sociálně	a	etnograficky	odliš-
nou	menšinou	obyvatel.	Koncepce	expozice	je	pojata	tak,	že	je	rozčleněna	do	tří	cel-
ků:	Příběhy	Chebu	a	Chebska	v	19.	století,	Proměny	města	Chebu	a	Chebska	ve	století	
20.	a	Kalendárium	událostí.	Je	založena	na	značném	množství	ikonografického	ma-
teriálu,	který	je	doplněn	trojrozměrnými	předměty,	a	hlavně	v	několika	místnostech	
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jsou	vytvořeny	inscenované	interiéry,	jako	např.	lidová	chebská	hospoda,	houslařská	
dílna,	nebo	náznak	valdštejnských	her	s	postavou	valdštejnského	vojáka,	prvorepub-
likový	četník	či	kuchyně	50.	let	s	manželským	párem.	
	 Celá	expozice	byla	vytvořena	s	pomocí	chebských	subdodavatelů	pracovníky	
technického	úseku	pod	vedením	Ing.	Zuzany	Zoulové	a	tvůrčím	realizačním	týmem:	
PhDr.	 Jaromír	 Boháč,	 Mgr.	 Zbyněk	 Černý,	 PhDr.	 Eva	 Dittertová	 a	 PhDr.	 Iva	 Vot-
roubková.	O	odbornou	pomoc	jsme	požádali	ředitele	Ústavu	pro	soudobé	dějiny	AV	
ČR,	PhDr.	Oldřicha	Tůmu	a	jeho	zástupce	PhDr.	Jiřího	Kociána,	CSc.	Expozice	byla	
financována	z	prostředků	dispozičního	fondu	INTERREG	III	A	a	Česko-německého	
fondu	budoucnosti.	Věřme,	že	v	expozici	najde	zalíbení	a	poučení	celá	řada	návštěv-
níků	dospělých,	ale	i	školní	mládeže.	Ve	třech	místnostech	jsou	udělány	dětské	kout-
ky	pro	nejmenší	děti,	kde	si	mohou	hrát	i	kreslit,	v	jedné	místnosti	je	herna	či	prostor	
pro	studenty,	kde	si	mohou	vytvářet	či	navrhovat	samostatné	nápady	na	variace	a	in-
spirace	chebské	architektury.	Ve	freskové	místnosti	se	nachází	stůl	s	třemi	počítači,	
kde	si	návštěvník	může	vyhledat	informace	z	historie	muzea,	chebských	dějin,	je	zde	
nainstalován	 vlastně	 průvodce	 muzeem.	 Bohužel	 tyto	 texty	 nejsou	 ještě	 přeloženy	
do	anglického	a	německého	jazyka.	S	tím	jsme	v	projektech	nepočítali	(rok	žádostí	
2005),	proto	jsme	jejich	zadání	museli	přesunout	na	další	rok	vzhledem	k	finančním	
nárokům	na	překlady.	V	celém	průběhu	přípravy	expozice	se	musely	někdy	i	denně,	
zvláště	pak	před	Vánocemi,	konat	kontrolní	dny,	abychom	tak	náročné	zadání	v	tak	
krátkém	čase	zvládli.	
	 Když	se	vrátím	na	začátek	roku	2006,	znovu	s	radostí	a	pýchou	si	musím	při-
pomenout	 obrovský	 úspěch	 výstavy	 Cheb	 v	 době	 secese.	 Tato	 výstava	 se	 konala	
a	plně	zapadla	do	hlavní	náplně	a	programu	paměťové	instituce	na	území,	které	bylo	
do	 roku	 1945	 výrazně	 odlišné	 jazykem,	 kulturou	 i	 politikou	 od	 ostatních	 regionů	
Čech.	Tento	odlišný	vývoj	je	kupodivu	dodnes	možno	poznat	na	absenci	rozsáhlej-
ší	historiografie	Chebska.	Proto	naší	úlohou	je	vybírat,	zpracovávat	a	 interpretovat	
dějiny	města	a	regionu.	Krajské	muzeum	Cheb	si	proto	vytyčilo	za	dlouhodobý	cíl	
na	 základě	 vlastního	 pramenného	 výzkumu	 představit	 jednotlivé	 úseky,	 osobnosti	
i	témata	regionálních	dějin.	Takovým	příkladem	byla	výstava	o	secesním	Chebu	au-
tora	výstavy	i	katalogu	Mgr.	Zbyňka	Černého.	Objevná	výstava	pro	dosud	málo	pre-
zentované	téma	přivedla	do	Chebu	mnoho	zájemců	o	moderní	architekturu,	ba	co	
víc,	působila	jako	osvětová	pomůcka	pro	majitele	či	uživatele	secesních	domů,	kteří	
pochopili	vzácnost	secesních	fasád	a	prvků	a	zdá	se	nám,	že	některé	domy	byly	na	zá-
kladě	poznatků	z	výstavy	i	opraveny.	A	jak	sám	autor	říká,	výstava	rozproudila	diskusi	
a	poptávku	po	moderní	architektuře,	na	základě	realizace	výstavy	se	na	něho	obracela	
celá	řada	zájemců,	badatelů	a	někdy	i	díky	těmto	dotazům	či	oznámením	i	on	získal	
některé	neznámé	informace.	Naprostou	bombou	byla	vernisáž	této	výstavy.	Výstavu	
přijel	zahájit	ak.	arch.	David	Vávra,	herec	a	známý	propagátor	moderní	architektury	
a	spoluautor	pořadů	Šumných	měst.	Do	muzea	přišlo	cca	přes	600	lidí,	proto	výstava	
musela	být	zahájena	na	dvakrát.	To	se	ještě	dosud	nestalo.	Vtipně,	básní	a	poetickými	
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dialogy	 s	 účinkujícími	 zahájil	 výstavu,	 kterou	 hudebně	 doprovodil	 „chebský	 kavá-
renský	orchestr“.	Katalog	byl	naprosto	vyprodán,	sešítky	pro	dětské	návštěvníky	byly	
součástí	projektu,	který	se	částečně	financoval	z	prostředků	EU.	Celý	projekt	byl	opět	
dvojjazyčný.	Výstava	byla	zahájena	31.	ledna	2007,	příprava	se	odehrávala	v	převážné	
většině	v	roce	2006.	
	 Celý	 rok	 2006	 byl	 v	 naší	 výstavní	 a	 dramaturgické	 činnosti	 ovlivňován	 ko-
náním	krajinné	výstavy	Cheb	–	Marktredwitz	bez	hranic,	kterou	pořádalo	Město	
Cheb	a	Město	Marktredwitz.	Ředitelka	muzea	společně	s	Ing.	Zoulovou	pravidelně	
docházely	na	zasedání	pracovní	komise	na	přípravu	kulturních	akcí	v	rámci	výstavy.	
Chebský	hrad	byl	zapojen	do	prohlídkové	trasy	výstavy,	pokladna	chebského	hradu	
byla	prodejním	místem	pro	krajinnou	výstavu.	Díky	této	skutečnosti	můžeme	po-
čítat	navíc	s	návštěvností	hradu	takovou,	jakou	udává	město	na	krajinné	výstavě	do	
300	000	návštěvníků.	Hrad	byl	oficiálně	otevřen	až	souběžně	s	krajinnou	výstavou	
24.	května	2006,	tedy	víc	než	o	jeden	a	půl	měsíce	později.	Na	hradě	byla	provedena	
celá	řada	úprav	včetně	umístění	obrovské	plastiky	sépie	od	ak.	soch.	Jaroslava	Róny,	
která	se	stala	dominantou	nejen	hradu,	ale	možno	říci	i	celé	krajinné	výstavy.	Na	hra-
dě	se	konaly	velké	koncerty	známých	i	méně	známých	kapel.	Od	předloňského	roku	
také	stoupá	zájem	o	románskou	kapli	coby	svatební	obřadní	síň.	V	pokladně	muzea	
se	jako	v	předcházejících	letech	střídali	pan	Josef	Králík	a	paní	Hana	Nyklová.	
	 Výstavou,	která	byla	také	součástí	doprovodného	programu	ke	krajinné	výsta-
vě	 byla	 dlouhodobě	 připravovaná	 a	 nejednoduše	 koncipovaná	 výstava	 Po	 stopách	
šlechtického	rodu	Nothaftů.	–	Auf	den	Spuren	eines	Adelsgeschlechts.	Nápad	a	myš-
lenka	realizace	této	výstavy	vznikla	již	před	několika	lety	na	německé	straně	v	okru-

Vernisáž výstavy Cheb v době secese, 31. 1. 2006.
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hu	nadšenců,	ale	i	profesionálů	regionálních	bavorských	dějin,	kolem	pana	Haralda	
Starka	a	ředitele	chebského	Státního	okresního	archivu	Mgr.	Karla	Hally	a	vedoucího	
německého	chebského	muzea	v	Marktredwitz	Volkera	Ditmara.	Na	české	straně	byla	
výstava	 zaměřena	 na	 rané	 období	 dějin	 šlechtického	 rodu	 Nothaftů	 a	 na	 německé	
straně	na	období,	kdy	rod	žil	výhradně	již	jen	na	bavorském	území.	Na	českou	stranu	
Mgr.	Karla	Hallu	a	Mgr.	Zbyňka	Černého	kromě	přípravy	výstavy	připadla	nelehká	
úloha	připravit	a	redakčně	upravit	a	napsat	některé	texty	do	katalogu	ke	stejnojmenné	
výstavě,	na	němž	spolupracovalo	21	autorů	z	Čech	a	Bavorska,	7	překladatelů	a	tři	
redaktoři.	Na	700	stranách	 je	česko-německy	sepsána	historie	rodu	od	raného	ob-
dobí	až	do	současnosti,	život	na	dvoře	významného	regionálního	šlechtického	rodu,	
ale	i	každodennost	daného	období.	Je	to	rod,	který	výrazně	ovlivnil	dějiny	Chebska,	
bavorského	pohraniční	a	kde	jeho	potomci	patří	k	váženým	občanům	dodnes.	Byli	to	
právě	oni	včetně	Nadace	Hermanna	Gutmanna,	kteří	finančně	přispěli	na	vydání	tak	
obsáhlého	katalogu.	Krajské	muzeum	Cheb	se	tak	zapojilo	do	širokého	kulturního	
výstavního	projektu	obou	příhraničních	měst.	Vždyť	dějiny	obou	měst	jsou	tak	úzce	
svázané.	Vernisáž	19.	května	v	Chebu	a	20.	května	v	Marktredwitz	byla	příležitostí	
potkat	se	s	mnohými	potomky	významného	šlechtického	rodu.	Výstava	měla	v	rámci	
krajinné	výstavy	velký	úspěch.	Bohužel	katalog	byl	ve	velmi	krátkém	čase	rozebrán	
a	 ještě	dnes,	kdy	už	není	v	prodeji,	 je	po	něm	poptávka.	Byl	přihlášen	do	 soutěže	
Gloria	musaealis.	Kromě	tohoto	hlavního	výstavního	projektu	jsme	uspořádali	i	další	
výstavy	a	akce.	
	 S	 velkým	 ohlasem	 se	 opět	 setkal	 druhý	 ročník	 přírodovědných	 přednášek,	
které	organizuje	RNDr.	Jiří	Brabec.	Do	muzea	začali	chodit	zájemci	o	přírodovědné	

Vernisáž výstavy Po stopách šlechtického rodu Notthaftů.
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a	 cestopisné	 přednášky.	 Takový	 zájem	 jsme	 skutečně	 nečekali.	 Velmi	 vydařeným	
komponovaným	 večerem	 včetně	 vernisáže	 byla	 akce	 k	 200.	 výročí	 připomenutí	
si	 básníka	 a	 spisovatele	 Adalberta	 Stiftera.	 Výstavu	 fotografií	 fotografa	 Gerharda	
Trumlera	 jsme	si	vypůjčili	od	Rakouského	kulturního	fóra.	Výstavu	přijel	zahájit	
pan	Walter	Persché,	ředitel	Rakouského	kulturního	fóra.	O	šumavském	básníkovi	
pohovořil	PhDr.	Jiří	Kamen,	vedoucí	Českého	rozhlasu	stanice	Vltava,	o	šumavské	
staré	kuchyni	hovořil	znalec	kulinárního	vlastivědného	tématu	Ing.	Václav	Malo-
vický,	o	autorovi	sochy	Adalberta	Stiftera,	která	stojí	v	Dobré	Vodě	v	Horní	Plané,	
Karlu	Wilfertovi	hovořil	Mgr.	Zbyněk	Černý	a	o	 literárním	stifterovském	spolku	
v	Chebu	PhDr.	Tomáš	Dostál.	V	letním	období	jsme	opět	pokračovali	v	cyklu	foto-
grafických	výstav	ve	spolupráci	se	sdružením	Antikomplex,	tentokrát	to	byla	výsta-
va	Znovuobjevené	Krušnohoří,	kterou	zahájil	poslanec	a	starosta	Božího	Daru	Ing.	
Jan	Horník.	V	závěru	roku	to	byla	výstava	Čas	betlémů,	lidový	nábytek	a	betlémy	ze	
sbírek	Krajského	muzea	Cheb.	
	 Jsem	ráda,	že	opět	o	něco	málo	se	nám	navýšila	návštěvnost,	ve	srovnání	s	před-
cházejícím	rokem	je	to	o	4000	návštěvníků	více.	Dá	se	říci,	že	jsme	dosáhli	60	000	
návštěvníků	za	oba	objekty	hrad	a	expozice,	včetně	všech	konaných	akcí.	
	 Velmi	 oblíbenými	 se	 staly	 sobotní	 akce	 pro	 širokou	 veřejnost.	 V	 roce	 2006	
to	byly	velikonoční	sobota	a	adventní	sobota.	Rekord	v	návštěvnosti	byl	právě	na	
adventní	sobotu	dne	2.	prosince	Advent	na	sladko	potřetí,	kdy	do	muzea	přišly	dva	
tisíce	návštěvníků	v	jeden	den.	V	ten	den	se	konají	výstavy,	soutěž	škol	na	vánoční	
téma,	vánoční	 trh,	divadelní	představení,	koncerty	a	pečení	cukroví	a	vánočních	
dobrot.	Obdobný	program	se	konal	na	velikonoční	téma	s	návštěvností	1700	lidí	za	
jeden	den.	
	 Myslím,	 že	 nápad	 dát	 knihobraní	 jednotné	 téma	 byl	 dobrý.	 V	 loňském	 roce	
jsme	se	tématem	židovské	kultury	připojili	k	velkému	množství	institucí,	chtěli	jsme	
také	kromě	jiného	připomenout,	že	žijeme	v	kraji,	ve	městě,	kde	vedle	Němců,	hrstky	
Čechů,	 žili	 i	 občané,	 kteří	 se	 hlásili	 k	 židovské	 víře.	 I	 když	 byla	 hlavním	 tématem	
opět	literatura,	tak	myslím,	že	velkým	ohlasem	byla	prezentace	projektů	na	záchranu	
židovských	památek	v	rámci	dopoledního	semináře	a	setkání	lidí,	kteří	se	o	židovské	
památky	zajímají.	K	tomuto	tématu	jsme	společně	s	památkovým	ústavem	Plzeň	při-
pravili	fotografickou	výstavu	Radovana	Kodery	o	zničených	památkách	v	Karlovar-
ském	kraji.	V	programu	kromě	židovského	zaměření	byl	také	křest	knihy	Františka	
Kubů:	Chebský	městský	stát,	kterou	vydalo	nakladatelství	VEDUTA	v	Českých	Bu-
dějovicích.	Pro	rok	2007	jsme	připravili	téma	sudetika,	sudety	a	jejich	problematika	
očima	českých	autorů.	
	 V	roce	2006	jsme	učinili	poměrně	bohatý	nákup	sbírek,	a	tudíž	rozšíření	na-
šich	sbírek	v	rámci	akvizičního	plánu.	Nutno	zmínit	především	sochu	světce	z	první	
třetiny	18.	století,	jejíž	nákup	zajistil	Mgr.	Zbyněk	Černý.	Plastika	byla	zakoupena	ze	
soukromé	sbírky,	v	konečné	fázi	jsme	ji	zakoupili	za	90	000	Kč	s	tím,	že	MK	ČR	při-
spělo	částkou	30	000	Kč.	
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	 Krajské	muzeum	Cheb	bylo	vyzváno	Senátem	Parlamentu	ČR	společně	s	ostat-
ními	muzei	k	účasti	na	velkém	projektu	Albrecht	z	Valdštejna	a	jeho	doba.	Výstava	
se	bude	konat	ve	Valdštejnské	jízdárně	v	Praze	od	15.	listopadu	roku	2007.	Ředitelka	
muzea	společně	se	starostou	Města	Chebu	se	pravidelně	účastní	pracovních	setká-
ní	 s	předsedou	Senátu	Parlamentu	ČR	panem	MUDr.	Přemyslem	Sobotkou,	který	
převzal	nad	projektem	záštitu.	Muzeum	se	smluvně	zavázalo	zapůjčit	a	podílet	se	na	
přípravě	 výstavy	 a	 katalogu.	 Dalším	 projektem,	 na	 kterém	 muzeum	 participuje,	 je	
výstavní	projekt	k	velké	výstavě	Böhmen	–	Bayern,	a	to	je	spolupráce	na	výstavě	Klös-	
Knedl	–	Knedlík,	která	se	uskuteční	v	Městském	muzeu	v	Deggendorfu.	Ředitelka	
muzea	 se	 v	 srpnu	 účastnila	 koordinační	 schůzky	 k	 této	 výstavě	 včetně	 katalogu,	
kam	dodá	text	o	historii	vaření	knedlíků	na	Chebsku	a	v	Čechách.	V	lednu	se	ko-
nalo	dvoudenní	přípravné	jednání	k	výstavě	Aloise	Johna	v	německém	Mnichově.	
Za	 muzeum	 se	 účastnili:	 Mgr.	 Zbyněk	 Černý.	 PhDr.	 Eva	 Dittertová	 a	 PhDr.	 Iva	
Votroubková.	
	 V	edičním	programu	muzeum	opět	vydalo	tradiční	Sborník	chebského	muzea,	
dále	pak	již	zmíněné	katalogy	k	výstavě	secesního	Chebu	a	k	výstavě	o	Nothaftech.	
Převážná	většina	odborných	pracovníků	 intenzivně	publikuje	v	odborných	časopi-
sech	–	viz	výčet	a	přehled	publikační	činnosti	u	odborného	oddělení.	Podalo	několik	
žádostí,	z	nichž	byly	úspěšně	vyřízeny	a	 ještě	v	roce	2006	podepsány	dvě	grantové	
smlouvy	na	projekt	Zmizelé	Chebsko,	tady	se	jedná	o	publikaci	(na	stejnojmennou	
výstavu	byla	podána	žádost	na	Česko-německý	fond	budoucnosti)	a	na	ediční	projekt	
Pomníky	padlým	v	první	světové	válce.	Všechny	drobnější	publikační	aktivity	jsou	
uvedeny	u	jednotlivých	pracovníků.	

Podepisování partnerské smlouvy k výstavě 
Albrecht z Valdštejna a jeho doba.
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	 Krajské	 muzeum	 Cheb	 je	 aktivním	 členem	 AMG.	 Ředitelka	 muzea	 do	 října	
roku	2006	byla	druhou	místopředsedkyní	a	v	říjnu	2006	byla	zvolena	předsedkyní	
AMG.	Po	dvoudenním	přípravném	a	hodnotícím	jednání	v	Prachaticích	v	Národním	
muzeu,	pobočce	Muzea	loutek	a	cirkusů,	kde	společně	s	kolegy	byl	připraven	volební	
program	 na	 tříleté	 volební	 období,	 kandidovala	 a	 většinou	 hlasů	 byla	 zvolena.	 Do	
konce	měsíce	října	vykonávala	předsedkyni	redakční	rady	Věstníku	AMG,	kde	také	
pravidelně	publikovala	a	psala	úvodník	vždy	na	aktuální	 téma.	Do	Věstníku	AMG	
napsala	 následující	 rozšířené	 pozvánky	 na	 chebské	 akce:	 Cheb	 v	 době	 secesní,	 Po	
stopách	jednoho	šlechtického	rodu,	Vstříc	půlnoci	–	výstava	a	komponovaný	večer	
k	200.	výročí	narození	Adalberta	Stiftera,	Knihobraní	a	tři	úvodníky	na	aktuální	téma	
(Vánoce,	Mikulovské	setkání	a	Déšť,	muzea	a	psi).	Pro	seminář	a	sborník	Tezaura-
ce	a	prezentace	kulturního	dědictví	minorit	ve	sbírkových	a	výstavních	programech	
muzeí	a	galerií	napsala	článek	Vietnamská	menšina	v	Chebu	částečně	spolu	s	PhDr.	
Ivou	Votroubkovou.	Pro	výstavu	v	nedalekém	Waldsassenu	napsala	do	katalogu	zdra-
vici	o	spolupráci	bavorských	příhraničních	muzeí	a	chebského	muzea.	Do	časopisu	
Zprávy	 památkové	 péče	 napsala	 recenzi	 na	 výstavu	 a	 katalog	 Cheb	 v	 době	 secese,	
uveřejněný	v	čísle	3.	Na	podzim	se	účastnila	třídenní	konference	Muzealizace	v	sou-
dobé	společnosti	a	poslání	muzeologie	v	Brně.	Kromě	ředitelky	v	AMG	pracuje	ješ-
tě	RNDr.	 Jiří	Brabec,	který	 je	předsedou	botanické	komise	a	členem	senátu	AMG,	
dále	pak	PhDr.	Iva	Votroubková	se	účastní	zasedání	etnografické	komise.	Ředitelka	
muzea	kromě	 toho,	 že	nyní	při	 výkonu	 své	asociační	 funkce	 se	musí	účastnit	 celé	
řady	mimochebských	aktivit,	jak	už	reprezentativních,	tak	také	pracovních,	zastupuje	
Krajské	muzeum	Cheb	na	mnoha	akcích	spojených	s	kulturou	v	Karlovarském		kraji	
či	 v	 České	 republice.	 V	 červenci	 se	 účastnila	 prezentační	 akce	 České	 republiky	 za	
město	Cheb	v	Drážďanech,	kde	dva	dny	společně	s	pracovnicemi	Infocentra	Cheb	
a	zástupci	České	inspirace	reprezentovala	Českou	republiku	a	Město	Cheb	a	chebské	
muzeum.	Taktéž	působí	každoročně	na	veletrhu	cestovního	ruchu	v	Brně	Regiontour.	
Každoročně	 se	 účastní	 výročního	 zasedání	 Českého	 výboru	 ICOM	 v	 Brně.	 Muze-
um	bylo	několikrát	reprezentováno	zcela	netradičním	způsobem	a	to	vystoupením	
ředitelky	muzea	ve	vysílání	pořadu	Prima	vařečka	v	 televizi	Prima,	v	roce	2006	 to	
bylo	téma	chebského	masopustu	a	tradičních	jídel	spojených	s	tímto	několikadenním	
národopisným	obřadem.	Organizačně	zajistila	a	uváděla	prezentaci	knihy	Františka	
Kubů	Chebský	městský	stát	v	kavárně	pražského	nakladatelství	Academia.	Účastnila	
se	slavnostní	vernisáže	výstavy	Hans	Peter	König	v	Muzeu	umění	a	řemesel	ve	švýcar-
ském	Fribourgu,	kam	muzeum	zapůjčilo	Valdštejnovo	sedlo.	Byla	členkou	kulturní	
komise	při	Městském	úřadě	v	Chebu,	pracovní	skupiny	Františkán	a	pracovní	skupi-
ny	na	přípravu	doprovodných	kulturních	akcí	ke	krajinné	výstavě	Cheb	–	Marktred-
witz.	Aktivně	se	podílela	na	organizačních	záležitostech	a	byla	členkou	přípravného	
výboru	na	organizování	mezinárodního	sympozia	Architektonické	dědictví	krajiny.	
Do	doby	zvolení	předsedkyně	AMG	koordinovala	práci	pracovní	skupiny	„malých	
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muzeí“,	organizačně	pomáhala	zajistit	přípravu	8.	sněmu	AMG	v	Mikulově.	V	závě-
ru	roku	předváděla	adventní	pečení	ve	Vlastivědném	muzeu	v	Klatovech.	V	mnoha	
případech	se	účastní	organizačních	jednání	na	zajištění	programů	jednotlivých	akcí	
a	zajišťuje	kontakty	pro	muzejní	akce	jako	např.	vernisáž	Cheb	v	době	secese,	kompo-
novaný	pořad	k	výstavě	fotografií	Gerhard	Trumlera,	knihobraní	či	adventní	sobotu.	
Společně	s	Marcelou	Brabačovou,	vedoucí	odboru	kultury	MÚ	v	Chebu	připravila	
program	Valdštejnských	slavností,	které	se	konaly	v	závěru	měsíce	srpna.	

Ekonomické oddělení 
	 Zaujímá	klíčové	postavení	v	ekonomické,	účetní,	mzdové,	finanční	a	majetkové	
činnosti	KMCH.	
	 Činnost	oddělení	se	po	předcházejícím	roce,	kdy	došlo	k	personální	výměně	na	
pozici	vedoucí	oddělení,	stabilizovala,	vedoucí	oddělení	Jana	Kacetlová	se	začala	po-
stupně	seznamovat	s	činností	a	posláním	muzea	v	návaznosti	na	svoji	účetně	-	ekono-
mickou	agendu.	Na	předešlém	místě,	kde	působila,	pracovala	na	zcela	jiné	pozici,	proto	
některé	výkony	jako	účtování	dispozičních	fondů	byly	pro	ni	zcela	nové.	Domnívám	
se,	že	tento	náročný	úsek	zvládla.	Bohužel	na	konci	roku	si	zlomila	komplikovaně	nohu	
a	 vlastně	 do	 dnešního	 dne	 setrvává	 v	 pracovní	 neschopnosti.	 Tento	 kritický	 stav	 na	
ekonomickém	oddělení	byl	dovršen	výpovědí	z	pracovního	poměru	paní	Daniely	Bo-
ďové	na	mzdovém	a	personálním	úseku.	To	vše	se	odehrálo	v	době,	kdy	Zastupitelstvo	
Karlovarského	kraje	rozhodlo	o	sloučení	krajských	muzeí	do	jedné	příspěvkové	orga-
nizace	se	sídlem	v	Chebu.	Z	toho	vyplynulo	i	logické	soustředění	personální,	mzdové	
a	ekonomicko	–	účetní	agendy	do	Chebu.	Konec	roku	byl	poznamenán	také	účtováním	
právě	probíhajícího	grantu	dispozičního	fondu	INTERREG	III	A	a	Česko-německého	
fondu	budoucnosti,	oba	finanční	příspěvky	musely	být	zúčtovány	do	konce	roku	2006.	
S	krátkodobou	výpomocí	Ing.	Miroslavy	Bezchlebové	a	přesunem	některých	činností	
Janě	Kacetlové	domů	jsme	složitost	situace	na	ekonomickém	oddělení	zvládli	s	vypětím	
všech	sil	a	nervů.	V	závěru	roku	ředitelka	muzea	řešila	personální	stav	na		mzdovém	
a	personálním	úseku.	Z	daného	výběru	uchazeček	se	rozhodla	pro	paní	Růženu	Duš-
kovou,	která	nastoupila	počátkem	ledna	roku	2007.	

Provozní oddělení 
	 Provozní	oddělení	zajišťuje	činnost,	týkající	se	veškerých	provozních	a	správ-
ních	činností	muzea.	Pečuje	o	údržbu,	úklid	a	provoz	všech	budov	muzea.	Také	za-
jišťuje	přípravu	a	zadávání	výběrových	řízení,	investičních	akcí	týkajících	se	správy	
a	zhodnocení	movitého	i	nemovitého	majetku,	bezpečnost	práce	a	agendu	spojenou	
s	požární	ochranou	majetku.	

Hlavní budova č. p. 492 a 493 
	 Krajské	muzeum	Cheb	sídlí	ve	dvou	budovách	na	náměstí	Krále	Jiřího	v	Che-
bu.	Vlastníkem	obou	budov	je	Město	Cheb.	Krajské	muzeum	tyto	budovy	užívá	na	
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základě	nájemní	smlouvy	za	úplatu.	Zajištění	oprav	a	drobné	údržby	vyplývá	právě	
z	nájemní	smlouvy,	kterou	zajišťuje	nájemce.	V	budově	čp.	492	Pachelbelově	domě	
se	vyskytuje	dlouhodobě	v	přízemních	prostorách	vlhkost.	Tento	 stav	byl	 řešen	 se	
zástupci	majitele	objektu,	nicméně	nedošlo	vzhledem	k	výši	ceny	za	odvlhčení	objek-
tu	k	řešení.	V		suterénu	budovy	v	expozici	keramiky	byla	otlučena	omítka.	Ve	dvou	
zadních	 místnostech	 došlo	 pouze	 k	 vyčištění	 spárového	 zdiva	 a	 prostor	 zůstal	 bez	
omítek.	V	přední	místnosti	byly	stávající	omítky	opraveny	a	znovu	nabíleny.	
	 Značnou	vlhkost	vykazuje	i	zbývající	zdivo	v	suterénu	a	v	přízemí	obou	budov.	
Vzhledem	k	náročnosti	nápravného	opatření,	byl	osloven	majitel	objektu,	který	ne-
chal	vypracovat	PD	na	řešení	této	problematiky.	I	přes	veškerou	snahu	se	nepodařilo	
v	tomto	roce	akci	zrealizovat	s	ohledem	na	finanční	možnosti	vlastníka	a	rozsah	prací	
vzhledem	ke	klimatickým	poměrům.
	 Od	 poloviny	 května	 probíhala	 v	 Chebu	 Přeshraniční	 krajinná	 výstava	 Cheb	
–	Marktredwitz,	kterou	žilo	celé	město.	Jak	už	jsem	výše	uvedla	i	muzeum	se	podíle-
lo	jednak	doprovodnými	akcemi,	dále	zajišťováním	organizačních	záležitostí	kolem	
programů	na	Chebském	hradě.	Do	oken	obou	budov	muzea	byly	namontovány	ko-
vové	úchyty	pro	osazení	truhlíků	na	květinovou	výzdobu.	„Budovy	muzea	rozkvetly“	
nádhernými	pelargoniemi.	
	 Hasičský	záchranný	sbor	provedl	kontrolu	objektu,	dále	seznámení	svých	za-
městnanců	s	proběhlými	změnami	a	s	prostředím,	které	je	zařazeno	jako	prostředí	
s	vyšší	možností	vzniku	požáru.,	dále	pak	se	systémem	generálního	klíče	a	prostory,	
v	kterých	není	užíváno	generálního	klíče.	Na	pracovišti	ochrany	sbírkových	předmě-
tů	byla	zprovozněna	sušárna,	vyčištěn	kalový	usazovač	a	osazeno	zářivkové	osvětlení	
pod	vestavěnou	podestou.
	 Mezi	již	standardně	každoročně	prováděné	činnosti	patří	čištění	okapů	a	drob-

Budova Krajského muzea Karlovarského kraje, muzeum Cheb.
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né	opravy	střešní	krytiny	na	obou	budovách.	Rovněž	proběhla	revize	plynu	a	tlako-
vých	 nádob.	 Pracovníci	 údržby	 provedli	 nátěry	 vstupního	 dřevěného	 schodiště	 do	
expozice	a	Valdštejnské	obrazárny	a	prostory	před	vstupem	do	expozice.	Po	skončení	
výstavy	Po	stopách	šlechtického	rodu	pracovník	údržby	Arnošt	Hrabě	vymaloval	vý-
stavní	 prostory.	 Také	 vymaloval	 kancelář	 sekretariátu	 a	 kancelář	 vedoucí	 provozu.	
Pro	pracoviště	sekretariátu	zhotovil	Václav	Klečka	závěsné	police.
	 V	říjnu	došlo	k	uzavření	části	expozice	z	důvodu	instalace	nové	expozice.	Vysta-
vené	sbírkové	předměty	musely	být	deinstalovány,	na	základě	projektové	dokumen-
tace	ing.	arch.	Martina	Plevného	byl	realizován	nový	interiér	expozice	dějin	Chebu	
a	Chebska.	Část	úprav	prováděly	dodavatelsky	chebské	firmy,	velkou	část	zajišťovali	
zaměstnanci	muzea	–	Václav	Klečka,	Arnošt	Hrabě,	Dušan	Vančura.	ing.	arch.	Mar-
tin	Plevný	navrhl	systém	pro	kalendária,	dále	informační	otočné	systémy	tzv.	totemy	
a	sokly	korespondující	materiálově	i	barevně	ve	všech	místnostech	expozice.	Materiál	
byl	zakoupen	a	zpracován	dle	výkresů,	kompletaci	prováděli	výše	uvedení	zaměst-
nanci	muzea.	Vzhledem	k	množství	práce	zde	pracovali	ještě	dva	brigádníci.	Reali-
zace	expozice	novověkých	dějin	Chebu	a	Chebska	vlastně	zaměstnávala	celé	druhé	
pololetí	roku	nejen	autorský	tým,	ale	i	realizační.		
	 V	měsíci	říjnu	byla	odcizena	plášťová	kamera	ze	zadní	části	objektu	muzea	
čp.	492.
	 V	průběhu	roku	byla	poměrně	často	využívána	Valdštejnská	obrazárna	k	po-
řádání	různých	seminářů,	školení	a	společenských	setkání.	Na	tyto	akce	bylo	vždy	
potřeba	provozními	pracovníky	obrazárnu	připravit.
	 V	obou	budovách	byly	provedeny	pravidelné	půlroční	a	roční	revize	EZS,	EPS,	
ZDP,	KTPO,	OPPO,	CC	TV.
	 Budovy	muzea	 jsou	historickými	budovami	v	centru	náměstí,	 jsou	hojně	na-
vštěvovány	návštěvníky,	proto	je	nutné	věnovat	zvýšenou	péči	o	údržbu	obou	objektů.	
Obě	budovy	mají	nádherná	nádvoří,	z	toho	jedno	je	využíváno	pro	konání	veřejných	
akcí,	 je	 součástí	 prohlídkového	 okruhu,	 proto	 je	 mu	 věnována	 zvýšená	 pozornost	
v	péči	o	čistotu	a	v	letních	měsících	je	zde	nainstalována	květinová	výzdoba.	Druhé	
menší	nádvoří	je	využíváno	pracovníky	jako	odpočinkový	prostor	v	letních	měsících,	
je	také	vyzdobeno	květinami.	

Špejchar, centrální depozitář
	 Majitelem	objektu	je	Město	Cheb,	Krajské	muzeum	objekt	užívá	na	základě	ná-
jemní	smlouvy	za	úplatu.	Nájemce	zde	provádí	pravidelnou	drobnou	údržbu,	servis	
plynových	kotlů,	revizi	tlakových	nádob	a	kontrolu	plynového	zařízení.	V	polovině	
roku	byly	zakoupeny	nové	skříně	pro	depozitář	soch,	byly	dodány	a	namontovány	
v	měsíci	říjnu.	Původní	police	a	regály	byly	rozebrány	a	exponáty	provizorně	uloženy	
v	jiných	prostorech	depozitáře.
	 I	zde	byly	provedeny	pravidelné	půlroční	a	roční	revize	EZS,	EPS,	ZDP,	KTPO,	
OPPO.
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Chebský hrad
	 Krajské	muzeum	Cheb	spravuje	areál	Chebského	hradu,	který	je	majetkem	Města	
Chebu.	Chebský	hrad	byl	začleněn	do	celkového	pojetí	přeshraniční	krajinné	výstavy	
Cheb	–	Marktredwitz,	jako	téměř	hlavní	dominanta	krajinné	výstavy.	Proto	byly	veške-
ré	práce,	které	byly	navrženy	ve	studii	a	projektu	ateliérem	TŠ	Praha	realizovány	do	24.	
května	2006,	kdy	byla	výstava	slavnostně	otevřena.	Hrad	byl	také	veřejnosti	zpřístup-
něn	až	k	tomuto	datu.	Byly	dokončeny	terénní	úpravy	včetně	zahrnutí	archeologických	
sond	u	zdi	paláce.	Zelené	plochy	opatřeny	travním	kobercem.	Přestěhované	kamenné	
hrazení	studny	bylo	osazeno	zpět	a	voda	z	ní	využívána	k	zalévání	nových	trávníků.	
Bohužel	se	ukázalo,	že	se	nejedná	o	studnu	ale	nádrž,	která	byla	brzy	vyčerpána.	K	je-
jímu	 opětovnému	 naplnění	 došlo	 pomocí	 požární	 hadice	 z	 řeky	 Ohře.	 I	 toto	 řešení	
bylo	později	nahrazeno	vybudováním	rozvodu	vody	po	areálu	s	napojením	na	rozvod	
pod	hradem	z	areálu	krajinné	výstavy.	Do	volných	polí	zábradlí	u	valů	na	hradbách	
byly	usazeny	truhlíky	kvůli	větší	bezpečnosti	hlavně	dětských	návštěvníků.	Po	obvodu	
hradeb	byly	vytvořeny	mlatové	cesty,	u	 jihozápadního	bastionu	dřevěné	 lávky.	Nově	
vybudované	toalety	v	jihozápadních	kasematech	zpříjemnily	návštěvníkům	prohlídku	
areálu.	Původní	WC	bylo	provizorně	opraveno	(další	etapa	rekonstrukce	počítá	s	jiným	
využitím)	a	sloužilo	hlavně	pro	účinkující	hosty	při	kulturních	pořadech	v	době	konání	
výstavy.
	 Kastelárna	 byla	 nově	 vymalována,	 v	 expozici	 keramiky	 a	 kachlových	 kamen	
byly	provedeny	opravy	omítek	s	následným	vymalováním.	Do	kastelárny	bylo	poří-
zeno	nové	vybavení.	
	 V	důsledku	zvýšeného	provozu	na	přístupové	lávce	došlo	k	jejímu	poškození,	
opravu	provedli	pracovníci	muzea.

Chebský hrad.
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	 Majitel	objektu	zadal	nátěr	střechy	hradní	kaple.	Pracovníkovi,	který	prováděl	
nátěr	 střechy,	 byl	 odcizen	 klíč	 od	 hradu,	 proto	 musely	 být	 ihned	 vyměněny	 klíče,	
přesto	došlo	k	ukradení	měděných	okapů	u	kaple.
	 V	areálu	hradu	probíhala	výstava	ak.soch.	Jaroslava	Róny.	Na	západním	návrší	
byla	nainstalována	socha	představující	Sépii,	tato	socha	po	zrušení	výstavy	na	hradě	
zůstala	a	stala	se	novu	dominantou	Chebského	hradu.	
	 Během	konání	krajinné	výstavy	se	konala	celá	řada	kulturních	akcí	v	areálu	hra-
du,	kde	bylo	nainstalováno	zastřešené,	plátěné	pódium.	

Ostatní provozní záležitosti 
	 Kromě	výše	uvedených	budov	má	Krajské	muzeum	Cheb	pronajaté	prostory	
v	čp.	501	na	náměstí	Krále	Jiřího	z	Poděbrad,	kde	se	nachází	knihovna	a	přírodo-
vědné	sbírky.	V	č.	p.	502	ve	Špalíčku	je	uložena	podsbírka	nových	dějin.	Pracovní-
ci	údržby	zajišťují	pravidelné	denní	kontroly	objektů,	osvětlení,	topení,	EZS,	EPS,	
CCTV,	běžnou	údržbu	zdravotních	instalací,	měsíčně	odpočty	vodoměrů,	elektro-
měrů	a	plynoměrů,	stěhování	všeho	dle	požadavků	správců	sbírek	a	vedoucích	od-
dělení,	demontáže	a	montáže	krátkodobých	výstav,	úklid	chodníků	a	nádvoří,	vy-
věšování	vlajek	a	transparentů,	kontroly	přenosných	elektrických	zařízení,	kontrolu	
budov	č.	p.	492	a	č.p.	493	před	koncem	pracovní	doby,	průběžnou	evidenci	klíčového	
hospodářství,	 údržbu	 telefonní	 ústředny,	 nákupy	 čistících	 prostředků	 a	 materiálu,	
odstranění	závad	z	kontrol	BOZP	a	servisní	prohlídky	služebního	vozidla	včetně	vý-
měny	oleje	a	2x	ročně	výměnu	pneumatik.
Jako	každým	rokem	se	uskutečnila	roční	prověrka	PO	a	BOZ	včetně	školení	pracov-
níků,	vedoucích	pracovníků	a	požárních	hlídek	a	revize	požárních	hydrantů	a	pře-
nosných	hasicích	přístrojů.	
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Činnost odborného oddělení
ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ ČINNOST:

Porady vedení: 17 x
Porady oddělení:  1x týdně
Celopodniková porada: 2 x
Porada odborného oddělení:  6. 3. 
Personální záležitosti:
K 15. 3. 2006 odešla do starobního důchodu konzervátorka, paní Milena 
Soukupová.
Podsbírky textil, loutky-modely-hračky a hodiny, které spravovala jako kurátorka, 
převzala na základě předávacích inventur konzervátorka, paní Eva Soukupová.
K 2. 4. 2006 nastoupil do pracovního poměru konzervátor, pan Dušan Vančura.
Mateřskou dovolenou nastoupila Mgr. Markéta Plevná Šalátová
Střídání služeb v expozici:
Eva Soukupová: ½ dne
Tomáš Dostál: ½ dne
V roce 2006 se střídání služeb v expozici provádělo většinou stylem držení 
pohotovostních služeb.
 
ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Agenda vedoucího:
- Hodnocení plánu práce odborného oddělení za rok 2005 – dodatky
- Plán práce odborného oddělení na rok 2006
- Finanční požadavky za oddělení na rok 2006 – konkretizace v lednu 06 

Votroubková
Dotazníky a statistiky:
- Roční výkaz o muzeu za rok 2005 pro MK včetně komentáře – dotazník NIPOS
- Statistika návštěvnosti muzejní expozice, hradu a celkově za rok 2005
- Statistika návštěvnosti 1. pololetí 2006 Votroubková
-  Zpracování „Ročního výkazu o vydavateli za rok 2005“ – pro MK ČR – Národní 

informační a poradenské středisko pro kulturu  Dostál 
Centrální sbírková agenda:
- Uzavření přírůstkové knihy za rok 2005
 Vedení knihy zápůjček 2006 průběžně  Dostál
- Na základě písemného oznámení vypůjčitelům bylo provedeno k 2. 1. 2006 

prodloužení dlouhodobých zápůjček platné do 31. 12. 2010 Votroubková
- Žádosti na MK o povolení vývozu výstav: Administrativa žádostí, příprava 

průvodních papírů pro převoz Votroubková
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- CES - centrální evidence sbírek:
 Export změn evidenčních čísel Sbírky Krajského muzea Cheb proběhl 
 k 5. 6. 2006 a k 12. 12. 2006  Dostál

Schválené a přidělené granty na odbornou a prezentační činnost 
 (podávané 2005):
Phare:
- Cheb v době secese - dokončení grantu Černý

Město Cheb:
- Masopuste, Masopuste  Votroubková
- Pojďte do přírody  Brabec
- Letní výtvarná dílna  Morkesová
- Knihobraní     Michaláková
- Sborník KMCH   Dostál
MK ČR: 
Restaurování 
- MK ČR, odbor regionální a národnostní kultury: Dokumentace a identifikace 

současného stavu tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji – korespondenční 
dotazníkový výzkum – folklór, dotazník tradičního způsobu obživy Votroubková 

- MK ČR, odbor knihoven: VISK 7 – Kramerius 2006 – Mikrofilmování ohrožených 
regionálních periodik (Kalender für das Egerland) Michaláková

- MKČR - Program ISO - D: Skříně do depozitáře soch a obrazů Votroubková

Vernisáž výstavy Cheb v době secese, 31. 1. 2006.
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- MK ČR - Státní fond kultury ČR: Restaurování barokního oltářního antependia 
sv. Alžběty z kostela sv. Mikuláše v Chebu

- MK ČR, ISO - C Vypracování žádosti o dotaci na výkup předmětů kulturní 
hodnoty mimořádného významu - nákup barokní sochy sv. Norberta  Černý

Euroregio Egrensis - DF INTERREG IIIA:
- Expozice Chebsko 1800–2000 Dittertová
- Po stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Euregio Egrensis

Černý, Dittertová
- Rok 2007 – projekt Pomníky padlým v 1. světové válce na Chebsku Černý
Česko-německý fond budoucnosti:
- Expozice Chebsko 1800–2000 Dittertová
Nadace Židovského muzea:
- Knihobraní     Michaláková

Podání grantů na odbornou a prezentační činnost pro rok 2007:

MK ČR:
- MK ČR, ISO -D: restaurování péřových obrázků Michaláková
- VISK 7 - digitalizace periodika Unser Egerland  Michaláková
- Knihovna 21. století - Knihobraní Michaláková
- MK ČR, program ISO - D, vybavení depozitáře podsbírky Soch ve Špejcharu
- MK ČR, program ISO - D, na restaurování cyklu žánrových obrazů ze zámku 

Hřebeny
- MK ČR, program ISO - D, na restaurování barokního obrazu sv. Matouše
- MK ČR, program ISO - D, na ochrannou vitrínu dermoplastického preparátu 

Valdštejnova koně  Černý
- MK ČR, Muzejní dílny – Historické toulky Chebskem Morkesová
Město Cheb: 
- Knihobraní     Michaláková
- Projekt Kunsthistorický průzkum písemností stavebního archivu města Chebu 

a konzervátorské ošetření hodnotných architektonických plánů.
- Projekt Chebské patricijské rody (1266–1526) Černý 
- Doprovodná soutěž pro chebské školy k výstavě Zmizelé Chebsko
- Letní výtvarná dílna v Krajském muzeu Cheb Morkesová
 Euroregio Egrensis - DF INTERREG IIIA:
- Projekt Zmizelé Chebsko   Černý

V roce 2006 bylo Krajské muzeum Cheb spolupořadatelem mezinárodního semináře 
muzejních konzervátorů - hlavní pořadatel komise konzervátorů a restaurátorů 
AMG.
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Pořadatel:Asociace muzeí a galerií ČR, Národní technické muzeum Brno, KMCH
Termín: 5.–7. 9. 2006
Účast:  200 osob

Mezinárodní seminář muzejních konzervátorů, 5.–7. 9. 2006.

Krajské muzeum Cheb bylo rovněž jedním z organizátorů semináře Problematika 
obnovy historických objektů zahradní a krajinářské tvorby, který se uskutečnil 
v rámci Krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz 2006. 
Termín: 21.–23. 9. 2006
Pořadatel: Město Cheb
Účast:  200 osob

V Krajském muzeu Cheb se konal seminář kronikářů Karlovarského kraje.
Pořadatel: Karlovarský kraj
Termín: 1. 11. 2006
Účast:  60 osob

SBÍRKOTVORNÁ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST MUZEA:

Akvizice:
Nákupní a odpisová komise Krajského muzea Cheb se sešla na jednání 4. 9. 2006, 

kdy projednala nákup barokní plastiky světce, 1. třetina 18. století, nákupní cena 
120 000,- Kč. Pro nákup bylo získáno 30 000,- Kč z fondu MK ČR. Druhé jednání 
nákupní a odpisové komise se konalo 4. 12. 2006.

K akviziční činnosti KMCH v roce 2006 viz příloha - Podklad pro jednání nákupní 
a odpisové komise, poradního sboru KMCH pro sbírkotvornou činnost.

Votroubková, Černý
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Fotodokumentace:
Fotodokumentace města a regionu:
- chebské secesní domy (pro výstavu Cheb v době secese Brabec
-  stavební úpravy domů, prům. zóna, Poohří – průběžně, Dragoun
- Plesná 19. 1.
- Františkovy Lázně – foto pomníků pro sborník 24. 3. + město Plevná Šalátová
Fotodokumentace událostí a akcí:
- Senát ODS, 3. 4.
-  návštěva prezidenta 12. 4. 
- akce na náměstí 13. 5.
- zahájení Krajinné výstavy 24. 5.
- zahájení turist. sezóny 27. 5.
- Chebské dvorky 8. a 9. 6.
- odhalení pomníku Sv. Kříž 27. 6.
- Fijo
- předvolební agitace  Plevná Šalátová
- Krajinná výstava Cheb – Marktredwit 2006 Brabec, Plevná Šalátová, Šebesta
- stavba tenisových kurtů a minigolfu v Poohří (19. 6.) Šebesta
- fotodokumentace demolice význačných budov Chebu (nová a stará kasárna, 

Eska)      Černý
-  předávání vyznamenání – Policie ČR – 7. 4. 
- vojenské vedení Karlovarského kraje – 25. 4.
- vyhodnocení Patrola 2006 – vojenské hlídky – 1. 6. Dostál
Fotodokumentace výstav a akcí KMCH:
-  tisková konfernce k výstavě Cheb v době secese – 26. 1.
- vernisáž výstavy Cheb v době secese – 31. 1.
- Masopust – 25. 2.
- vernisáž 30. 3.
- Velikonoce v muzeu – 8. 4.
- vernisáž – 19. 5.
- Muzejní noc – 20. 5. Plevná Šalátová
- 12. 1., 23. 2., 16. 3., 6. 4., 7. 12. – přednáškový cyklus „Z Chebu křížem  krážem“
- 8. 4. Velikonoční jarmark 
- 22. 4. Soos – exkurze Stanice přírodovědců Praha
- 1. 5. exkurze Vítání ptačího zpěvu
- 24. 6. exkurze Pojďte do přírody
- 21. 11. přednáška dr. Ivana Popa – Podkarpatská Rus včera a dnes
- 9. 12. Advent v muzeu
- seminář neurologů
- fotodokumentace výstavy Krajinou Adalberta Stiftera
- 2. 10. fotodokumentace části expozice před její reinstalací  Brabec
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- 25. 2. Masopust
- 9. 12. Advent v muzeu  Šebesta
-  1. 11. setkání kronikářů Karlovarského kraje  
- 16. 11. Kulturní komise Karlovarského kraje Dostál
Fotodokumentace sbírkového fondu: 
- zápůjčka předmětů do muzea ve Waldsassenu (lidové umění Chebska)
- obrazy k žádosti o restaurování Brabec
Fotodokumentace prováděných archeologických výzkumů:
- drobné nálezy z Kachní ul.
- výkopy na Rahmbergu při přípravě Krajinné výstavy (6.–7. 3.)
- soubor kachlů ze Šlikovy ulice 2004
- letecké foto předpokládaného hradiště Poustka (17. 8.)
- Aš – NTP Alešova ul. - šachta starého vodovodu (1. 9.)
- rekonstrukce dýmníku ze Steinhausu 2001
- Kynžvart, výzkum sládkova domu (17.–27. 10.)
- silnice I/6 – letecké foto (19. 10.) Šebesta
Fotodokumentace k odborným úkolům:
- dokumentace zvláště chráněných území Karlovarského kraje (NPR Soos  

13. 1., 22. 4. 06; NPR Údolí Teplé 7. 6., 28. 6. 06; PR Lipovka 24. 6. 06, PP Pila)
- průběžně dokumentace flóry a fauny Karlovarského kraje - vyšší rostliny, 

obojživelníci, ptáci - v průběhu sezóny
- botanická komise AMG - Orlické hory 29. 5.–2. 6. 06
- lokality taxonů Gentianella v ČR Brabec
- zahájena digitální fotografická dokumentace podsbírek Obrazy a Sochy 

v depozitáři v hlavní budově muzea 
- dokumentace vily „Oříšek“   Černý
Fotodokumentace a audiodokumentace pamětníků:
- tři medailony    Plevná Šalátová, Michaláková
   
SPRÁVA A OCHRANA SBÍREK:

Evidence sbírek:
Sbírkový fond:
- evidence 2. stupně:
 botanika:    Bo 1588 – 1957 tj. 369 položek Brabec
 textil:     E 4297 – 4308 tj. 12 ks Soukupová
 numismatika:   N 14372–14387 tj. 102 ks Šebesta
 kamenné artefakty: KA 53 – 57 tj. 5 ks Šebesta
 hudební nástroje: HN 275 tj. 1 ks Klečka
 loutky, mod., hračky: L 296 – 299 tj. 4 ks Soukupová
 současné dějiny:  SD 7310 – 7902 tj. 248 ks Plevná Šalátová
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Nesbírkový fond:
 negativy:     N 10416 – N 10621 – celkem 1131 kusů
 diapozitivy:     D 5351 – 5360 – celkem 10 ks
 Evidence 1. a 2. stupně.
Knihovna:
 evidence přírůstků: reg. literatura: 256 titulů
        studijní fond: 417 titulů
        manuskripta: 2 tituly   
 katalogizace: 674 ks  
 rekatalogizace - PC: 379 ks  
 výpůjční karty: 673 ks  Michaláková

Správa sbírek:
Počítačová evidence sbírek:
 botanika:    369 inv.č. Brabec
 zoologie:    150 inv.č. Brabec
 textil:     243 inv.č. Soukupová
 loutky, modely, hračky:  4 ks Soukupová
 numismatika   1910 inv.č. Šebesta
 obrazy:     15 inv.č. Černý
 současné dějiny:  420 inv.č. Plevná Šalátová
Agenda správy sbírek:
k 1. 1. 2006 byly prodlouženy dlouhodobé zápůjčky předmětů ze Sbírky Krajského 

muzea Cheb pro expoziční a výstavní účely Votroubková, Dostál
- průběžné doplňování údajů - přírůstková kniha, agenda KMCH Paradox, kniha 

výpůjček     Dostál
- agenda CES pro zápůjčky do zahraničí Votroubková
Zápůjčky sbírek k výstavním účelům 2006:
- pro Krajské muzeum Karlovy Vary: 
 46/06 výstava Holky, kluci, pojďte si hrát
- AV ČR – konzervace:
 45/06  depot mincí ze Svatého Kříže
- Městské muzeum Mariánské Lázně:
 44/06 výstava dýmek
- pro Museum umění a historie ve Frieburgu, Švýcarsko:
 43/06 výstava Koenig Für Glauben, Ruhm und Krieg
- pro Středočeské muzeum v Roztokách:
 39/06 výstava Tvary a vůně perníku
- pro Muzeum Středního Pootaví:
 36/06 výstava Z kraje Švandy Dudáka
- pro Město Cheb:
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 35/06 výstava Národopis Chebska v rámci krajinné výstavy 
 34/06 výstava jízdních kol 
- pro Městské muzeum Františkovy Lázně:
 33/06 expozice 19. století
- pro Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci:
 32/06 výstava Pocta Wilhelmu Fischerovi 
- pro Stiftlandmuseum Waldsassen:
 31/06 výstava Národopis Stiftlandu a Chebska
Spolu s dlouhodobými zápůjčkami bylo v průběhu roku 2006 uzavřeno celkem 46 

smluv o výpůjčce.  Votroubková
Knihovna: 
- výpůjčky zaměstnanců a badatelů: 919 ks
- meziknihovní výpůjční služba     16 ks
- práce v katalozích 
- evidence periodik a jejich kompletování kro katalogizaci
- likvidace příruční knihovny konzervátorky M. Soukupové, dtto Mgr. Markéty 

Plevné, převedení na jiné pracovníky, zařazování vrácených knih z příručních 
knihoven – celkem cca 420 knih  Michaláková

Dokumentační fondy:
- doplňování rejstříků k fondu negativů a diapozitivů, zařazování vypůjčených 
materiálů    Plevná
Muzejní archiv:
- shromažďování, třídění a evidence materiálů pro muzejní archiv  Dostál
Práce s podsbírkami:
a) Přírodovědné podsbírky:
- úprava databáze v PC pro tisk evidenčních karet
- tisk evidenčních karet podsbírky Botanika
- příprava herbářů k preparaci
- vytvoření lokačních seznamů podsbírky Zoologie a podsbírky Botanika

  Brabec
b) Společensko-vědní fondy:
- třídění materiálu pro SD
- aktualizace úvodní karty pro r. 2005
- shromaždování podkladů pro katalogizaci Stavebního archivu – 1 karton
 Plevná Šalátová

Inventarizace a kontroly sbírkového fondu:
Z důvodu odchodu kurátorky podsbírek Textil, Hodiny, Loutky, Modely, Hračky  
p. Mileny Soukupové byly provedeny předávací inventury těchto podsbírek:
 podsbírka Textil: k 13. 1. 2006 Soukupová M., Soukupová E.,
         Plevná Šalátová
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 podsbírka Hodiny: k 25. 1. 2006  Soukupová M., Soukupová E., Šebesta
 podsbírka Loutky, Modely, Hračky: k 15. 2. 2006 Soukupová M., Soukupová E.,   
         Michaláková
 Podsbírky k uvedeným datům převzala p. Eva Soukupová, konzervátorka muzea.

Ve shodě s plánem inventur Sbírky KMCH ze dne 12. 12. 02 byly provedeny 
inventury podsbírek:
Podsbírka Numismatika:
Tato inventura byla k 21. 4. 2006 zároveň inventurou předávací. Podsbírku převzal 
od dosavadního kurátora PhDr. Pavla Šebesty PhDr. Tomáš Dostál.
         Šebesta, Dostál, Votroubková
Podsbírka Militária:
Inventura provedena k 15. 8. 06 a byla zároveň inventurou předávací. Podsbírku 
převzal od stávajícího kurátora p. Jana Bittla PhDr. Tomáš Dostál.
 Plevná Šalátová, Bittl, Dostál
Podsbírka Kamenné artefakty:
Inventura provedena k 10. 11. 06 a byla zároveň inventurou předávací. Podsbírku 
od stávajícího kurátora PhDr. Pavla Šebesty převzal p. Dušan Vančura, konzervátor 
muzea.        Votroubková, Šebesta, Vančura

Vnitřní inventura podsbírek v depozitáři soch, obrazů a RS v hlavní budově muzea: 
Kontrola po novém uložení předmětů. Černý

Pracoviště ochrany sbírek:
V depozitářích KMCH prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu.
 Soukupová

Konzervační zásahy v expozicích KMCH: (hlavní expozice, expozice keramiky, 
Valdštějnská obrazárna) a na Chebském hradě před zahájením sezóny: pravidelné 
očištění a konzervační zásahy na exponátech v umělecko-historické expozici muzea, 
expozici chebské keramiky, v expozicích na Chebském hradě, konzervace děl 
a očištění volných kamenných prvků v areálu hradu před zahájením sezóny.
 pracovníci ochrany sbírek, pracovníci odborného odd. a údržby

Konzervační zásahy a opravy pro potřeby výstav:
Konzervační zásahy a opravy na předmětech pro zápůjčku do expozice Městského 
muzea Fr. Lázně, pro výstavu v muzeu ve Strakonicích a pro výstavu Národopis 
Chebska, pro zápůjčky předmětů na výstavy, pro expozici 19. a 20. století:
- podsbírka Hudební nástroje:   HN 14, 6, 40, 41, 63, 212, 228, 244  
         - celkem 8 ks
- podsbírka Obrazy:     O 351, 933 (rámy) - celkem 2 ks
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- podsbírka Militária:  Mt 93, 106, 145, 193, 251, 479, 253, 255, 262, 265, 266, 271, 
335, 242, 361, 408, 484, 513, 495, 535, 536, 636, 645, 646, 708  - celkem: 25 ks

- Hudební nástroje:   HN 191, 192
- podsbírka Současné dějiny: SD 710, 760, 786, 901, 910, 922, 868, 881, 1045, 

1149, 1161, 1162, 1196, 1197, 1198, 1486, 2244, 4312, 4313, 4961/1-3, 4963, 
4364, 4967, 4974, 5484, 5882 - celkem 28 ks

- podsbírka Hospodářské nářadí:    Na 123, 125, 128, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 242, 301, 305    - celkem 15 ks

- podsbírka Textil:   E 300, 875, 876, 1091, 1497, 1924, 1925, 2123, 2300, 2314, 
2461, 2505, 2508, 2510, 2565, 2760, 2849, 2850, 2856, 2857, 2886, 2920, 2219, 
3104, 3670, 3744, 3996, 4014, 4066, 4067, 4070, 4071 - celkem 31 ks

- podsbírka Hračky:   L 61, 62, 64, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 92, 97, 99, 98, 100, 101, 102, 110, 111, 165, 190, 
211          - celkem 36 ks

- podsbírka Nábytek:   Nb 67, 798, 14 ks lidového malovaného nábytku
             - celkem 16 ks
- podsbírka Kovy:  K 119, 120, 330, 559, 438, 445, 470, 478, 595, 1077,1144, 1141, 

1186, 1188, 1688, + 23 kusů    - celkem 38 ks
- podsbírka Cín:   C 1153/1-8    - celkem 8 ks
- podsbírka Sklo:   SK 43, 60, 62, 75, 77, 320, 1218, + 19 ks - celkem 26 ks
- podsbírka Keramika a porcelán:   KP 372, 378, 589, 1379, 1628, 2150, 2153, 2224 

+ 27 ks        - celkem: 35 ks
- podsbírka Sochy:   S 900 - neogotický oltář - celkem 1 ks
-  podsbírka Obrazy:   O 90     - celkem 1 ks
- podsbírka Archeologie:   A 1779, 4028 - celkem 2 ks
- očištění a konzervace zápůjčky secesního nábytku a předmětů ze ZČM Plzeň pro 

výstavu Cheb v době secese
- očištění předmětů pro výstavu v selské jizbě v areálu SokA Cheb (Národopis 

Chebska)        - celkem 65 ks
Soukupová, Vančura, Klečka

Konzervační zásahy v podsbírkách a konzervace přírůstků:
- přírůstky: prováděno základní ošetření
- konzervační zásahy v podsbírkách:
- preventivní konzervace sbírkových předmětů v depozitáři historického nábytku:
 Nb 380, 377, 378, 406, 411, 413, 424, 443, 444, 461, 464, 468, 469, 472, 476, 477, 
490, 517, 546, 564, 568, 576, 719, 723, 738, 740, 751, 805, 808, 811  - celkem 30 ks 

Soukupová
- mytí sbírkových předmětů v depozitáři skla a porcelánu: celkem 853 ks

Soukupová, Votroubková
- podsbírka Obrazy: O 351, 860, 932 - opravy rámů a napínacích rámů
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- podsbírka Hudební nástroje: HN 168 - velikonoční řehtačka
- podsbírka Archeologie: A 3833, lepení, patinování, úprava nožiček
- podsbírka Sochy: S 885 - lepení polychromie, čištění, nový křídový podklad,
 tónování        Vančura
Konzervace archeologických nálezů:
- Cheb, hrad 05 - keramika, železo
- Cheb, Kachní ul. 05 - keramika
- Cheb, Šlikova ul. 04 - keramika
- Cheb, Dlouhá ul. - železo
- Cheb, Seeberg 06 - kosti
- Cheb, Šlikova ul. 04 - 2 ks keramických kachlů - očištění, rekonstrukce
- Poustka, Těšov 06 - železo    Soukupová
- lepení kachlů z výzkumu Šlikova ul. 2004, jímka 1
 soubor renesančních kachlů
- dtto keramiky z výzkumu Dlouhá ul. 21/2004
- dtto keramiky z hradu 2001
Konzervace v přírodovědných sbírkách:
 pravidelná desinsekce sbírek
Truhlářské práce:
- nákup a doprava materiálu
- výroba makety Černé věže pro výstavu Notthaffti
- výroba instalačních panelových stěn podstavců pro výstavu Notthafftů
- oprava poškozených stolů z muzejní herny
- výroba šuplíků pro pokladnu Chebského hradu, výroba prosklené pokladny,
 výroba policové skříně pro sekretariát
- zhotovení úložné bedny pro figurínu A. Johna
- oprava schodiště v expozici KMCH, oprava předmětů v muzejní prodejně, oprava 

zábradlí na hradě (zajištění svářecího agregátu)
- truhlářské práce pro expozici 19. a 20. století:
výroba instalačního fundusu - totemy (6 ks), pódia (4 ks), policová skříň pro scénu 

houslařské dílny, vitrínová stěna v kalendáriích, montáž vitrín (5 ks), plakátovací 
plochy (2 ks), plakátovací sloup - zajištění, nákup a převoz materiálu, vlastní 
montážní práce

- oprava 2 oken do Kostelní uličky, rozebrání fundusu z výstavy Serkin Klečka
Pro expozici 19. a 20. století byl pracovníky pracoviště ochrany sbírek vyroben podle 

vzoru dřevěných hraček ze zajateckého tábora v Chebu (1915) dřevěný pohyblivý 
ještěr - výroba: Dušan Vančura, malování a povrchová úprava: Eva Soukupová

Restaurování:
restaurování barokního antependia sv. Alžběty a Jakuba, inv.č. K 537
 Monitorování restaurování barokního antependia sv. Alžběty a Jakuba. 

Financováno ze Státního fondu kultury České republiky. Černý
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Depozitární a úklidové práce:
Úklid expozic na Chebském hradě před zahájením sezóny (16.-23. 5.)
Úklid v depozitární budově Špejchar: 3. 8. odborní pracovníci, údržba
Přírodovědné podsbírky:
- desinfekce vymražováním: Herbarium Teplense I.-XXI., Herbarium Conrad  

I.-III., staré herbáře, nové herbáře
- desinfekce entomologických sbírek v depozitáři (Invet)
- desinfekce depozitáře a pracovny – každý měsíc (Biolit) Brabec
Pořádání depozitáře hudebních nástrojů
Úklidové práce na pracovišti ochrany sbírkového fondu Klečka
Úklidové práce v depozitáři grafiky, v knihovních fondech Michaláková
Třídění, soupis a uložení keramiky z výzkumu chebské dolní kašny 2004, uložení 

renesančních kachlů, zpracovaných nálezů z hradu, soupis a kreslení nálezů 
z hradu 2001

- lokace souborů v depozitáři archeologie, přepis nulté evidence do PC
- uložení restaurovaného erbu z JV bastionu na Chebském hradě
- nové rozmístění kamenných plastik na hradě Šebesta
Pořádání depozitáře podsbírek S, O a RS na hlavní budově. Důvodem dočasné 

přestěhování podsbírek a ukládání do nového úložního zařízení. 
- Vyhotovení lokačního popisu nového úložního zařízení (pojízdný závěsný systém 

a kovové skříně) 
- Inventura podsbírek v depozitáři na hlavní budově
- Vyhotovení nového lokačního seznamu v depozitáři obrazů a soch v hlavní budově 

muzea
- Vystěhování části podsbírky S v depozitáři Špejchar z důvodu instalování nových 

depozitárních skříní.      Černý

4. ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST:

Votroubková:
Příprava a realizace nových částí expozice - expozice 19. a 20. století:
- konzultace obsahového scénáře
- výběr exponátů
- výběr fotodokumentačního materiálu z fondu KMCH, konzultace k výběru 

archivního materiálu 
- česká verze popisek
- vlastní instalační práce
Příprava a realizace výstavy „Čas betlémů“
Péče o tradiční a lidovou kulturu:
- Zpracována žádost o grant na dokumentaci tradičních řemesel - výroba hudebních 

nástrojů, paličkování - grant vrácen z MK ČR s tím, že nezapadá do grantového 
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plánu, který se zaměřuje na obecnější a širší dotazníkovou dokumentaci. Následně 
podána žádost o nový grant - Dokumentace a identifikace současného stavu 
tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji - témata: tradiční folklór a způsoby 
tradiční obživy. 

- vypracování koncepce pro realizaci grantu
- příprava a realizace terénního dotazníkového výzkumu: korespondence s obcemi 

a s potenciálními respondenty, svolání 3 pracovních schůzek s respondenty v měsíci 
červenci, předání a případné rozeslání dotazníků, konzultace s respondenty, 
zpracování podkladů pro uzavření smluv k provedení práce s respondenty, 
kompletace navrácených dotazníků a jejich předání pracovišti NÚLK ve Strážnici. 
Grantový projekt uzavřen k 30. 9. 2006

- zpracováno a na MK ČR zasláno hodnocení grantového programu za 1. pololetí 
2006 a zpracován komentář k závěrečnému hodnocení grantu

- v souladu se zadáním grantu bylo nakoupeno technické vybavení pro pracoviště:
 počítač, notebook, digitální fotoaparát
- s využitím dotazníků byla vytvořena kontaktní síť spolupracovníků pro monitoring 

tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji.

Šebesta:
Záchranné akce:
- výkopy na Rahmbergu v rámci Krajinné výstavy (6.–7. 3.)
- Kynšperk, základy opěrných zdí u kostela (31. 3.)
- Kynšperk, výkop mezi kostelem a kaplí sv od kostela (19. 7.)
- Kynšperk, sázení stromů na židovském hřbitově (8. 11.)
- jednání se starostou v Pomezí o ZAV u kostela (29. 5.)
- Cheb, Svobody 7, hrob ve výkopu kabelu NN (24. 8.)
- Aš, NTP Alešova ul. - šachta starého vodovodu (1. 9.)
- Kynžvart, sládkův dům u zámku (17., 26., 27. 10.)
Archeologický dohled: 
- Cheb, výkopy na Chebském hradě (4., 9. 1.)
- Cheb, Chebský hrad (5.-29. 4.)
- Cheb, výkopy u KOVO Cheb (19. 6.)
- Cheb, NN kabel v ul. Komenského, Dukelská, Evropská (29. 8.)
- Cheb, katolická fara (8. 11.)
-  Svatava - Podlesí, výkop STP (24. 7.)
- rychlostní silnice I/6 Kamenný Dvůr - Tisová (18.–24. 10.)
- R 6, skrývka (7., 8. 11.)
- Horní Lomany, geologické sondy (19. 12.)
Terénní výzkum:
- Těšov, k.ú. Dolní Žandov: zaniklé středověké vesnice v údolí Schwarzenbachu  

(2., 29. 6., 7.–8. 9.). V zářijovém termínu 2 brigádníci.
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- Poustka, průzkum a zaměření předpokládaného pravěkého sídliště (18., 
28. 8.; 4–6. 9.)

 Na výzkumu 2 brigádníci.
- Svatý Kříž, průzkum detektorem v okopech z 2. sv. války (8. 12.)
- Svatý Kříž, místo nálezu depotu mincí (18. 10.)
Práce na nálezových zprávách:
- úpravy hlášení SAS (2. 1.), doplňky (16. 2.)
- dokončení a odevzdání nálezových zpráv za rok 2005 do AÚ AV ČR (12. 1.)
- výkopy na Rahmbergu 
- NZ Kynšperk, vyúčtování
- NZ Kynšperk, židovský hřbitov
- NZ Svatava, vyúčtování
- NZ Cheb: kabel NN nádraží - PČR: Obrněné brigády, Komenského, Svat. Čecha, 

Evropská
- NZ Aš, NTL plyn
- NZ Kynžvart, sládkův dům
- NZ Horní Lomany, geologické sondy
Zpracovávání archeologických nálezů:
- třídění, lepení a kreslení nálezů z Chebu Kachní ulice a z dolní kašny, profily 

keramiky
- dtto z výzkumu Cheb, Dlouhá 21/2004
- dtto Cheb, hrad 2001, Šlikova 2004
- lepení a kreslení skla ze Steinhausu 2002
- katalog s kresebnou rekonstrukcí renesančních kachlů z nálezu Cheb, Šlikova 

2004
- kresebná rekonstrukce kruchty v hradní kapli Chebského hradu
Plán záchranných výzkumů a podklady pro žádost o dotaci od KÚ KK pro rok 

2006
- Příprava a odeslání projektu „Císařská falc a hrad v Chebu 1911 - 2005“ pro 

nadaci Pro Archeologia Saxoniae na roku 2006–2008
Výstavy:
- Výběr exponátů z podsbírky archeologie pro výstavu Po stopách jednoho 

šlechtického rodu, popisy exponátů
- Podklady pro nové řešení informačního panelu na Chebském hradě
- pomoc při přípravách a realizaci výstav a akcí KMCH, pomoc při instalaci 

expozice 19. a 20. století
Publikační práce:
- odborné články:
-  recenze knihy Historie Sklářské výroby v českých zemích pro AR a SCHM
 korektury recenzí
-  korektury 2 článků pro Sborník KMCH 2005
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-  sborník Environmentální metody v archeologii: Pokrok ve výzkumu Chebu
-  příspěvek pro sborník sklářské konference ve Spessartu: Mittelalterliche und 

neuzeitliche Glasfunde im böhmischen Eger
-  text o kostele sv. Wolfganga v O strohu pro KÚ Karlovarského kraje
-  příspěvek pro Archeologia historica 31/06: Teorie o počátcích Chebu
-  pro sborník Relikty živé minulosti Bioarcheologie v České republice: 

Archeobotanika města Chebu
-  pro Sborník KMCH: Nejstarší opevnění v Chebu
- novinové články:
-  6 článků pro Chebský žurnál: Chebsko v době kamenné, Chebsko v době bronzové, 

Konec pravěku na Chebsku, Počátky chebských dějin, Dějiny Chebska v raném 
středověku, Středověký Cheb

Příprava přednášek:
- příprava referátu na konferenci v Českých Budějovicích 1.–2. 2. 2006 na 

pracovním setkání o přírodovědných metodách v archeologii: Středověká jímka 
v chebské Kachní ulici 2005

- referát na Archeologickou pracovní skupinu Bavorsko/záp. a jižní Čechy v Plzni 
(22. 6.): Nejstarší opevnění v Chebu

- příprava přednášky na sklářské sympózium do Spessartu (21. 7.): Nálezy 
středověkého a novověkého skla v Chebu

- výzkum chebských vnitrobloků, přednáška na konferenci středověké archeologie 
v Bardějově (19. 9.)

- Die Kaiserpfalz Eger, ihre Baugeschichte und historische Bedeutung, přednáška 
pro konferenci archeologů v Greizu, 4. 11.

Instalace mapového programu a studium práce z GPS

Jan Bittl:
Internetové stránky www.muzeumcheb.cz a www.chebskyhrad.cz:
 pravidelná aktualizace: konverze textových podkladů, skenování grafiky, úprava 

grafických souborů, design a rozvrh jednotlivých stránek, propojení jednotlivých 
stránek a rámců, hypertextové odkazy, aktualizace portálů, optimalizace HTML 
kódů, počítadla ...

Instalace a reinstalace počítačů:
- konzervace - příprava a instalace počítače pro D. Vančuru
- reinstalace počítače - sekretariát - v souvislosti se zhroucením systému v důsledku 

poškození hardware
- reinstalace počítače - vedoucí odborného odd. v souvislosti s poškozením HD
- reinstalace počítače - proxy server
- příprava a instalace nového počítače - sekretariát po opětovném poškození
- instalace nového počítače - ekonomické oddělení
- instalace nového počítače - sekretariát
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- instalace počítače - badatelna (bývalý záložní server)
- příprava a instalace dočasného počítače pro přípravu nové expozice
- reinstalace počítače - záložní server
- nastavení nového počítače v pokladně muzea
Příprava prezentace muzea na počítačích v nové expozici
- koncepce a příprava programového prostředí
- návrh grafické podoby
- výběr příslušného programového zázemí pro tvorbu prezentace (html)
- vytvoření vstupních rámců a šablon
- rozvržení jednotlivých sekcí prezentace
- definice obsahu všech částí
- vytvoření grafické podoby ústředních stránek - rozcesníků
- příprava fotografií a textu pro jednotlivé sekce
- skenování materiálu
- úprava digitálních fotografií
- převod textu - kódování
- převod a optimalizace filmového materiálu (VHS - MPG, DVD - MPG)
- kompletace jednotlivých stránek prezentace (grafika + text)
- hierarchické propojení jednotlivých stran a sekcí
- ladění
- příprava systémového prostředí pro počítačovou prezentaci muzea v expozici:
- hledání optimální podoby prezentace v systémovém prostředí PC
- zvážení bezpečnostních rizik prezentace na volně přístupných stanicích
- orientace v problematice zabezpečení počítače
- testování některých variant zabezpečení a ochrany
- volba optimální varianty - softwarové zabezpečení
- pokusná instalace - ladění 
- testování provozu
Příprava počítače na hrad před zahájením sezóny
Opravy počítačů:
- oprava počítače v pokladně muzea - výměna klávesnice, baterie, čištění, nastavení 

- BIOS
- připojení a zprovoznění počítačového zařízení k PC ve výstavním sále - výstava 

Notthaffti - problémy s chodem, opakované opravy
Nové nákupy pro počítačovou síť:
- nákup a instalace scaneru pro historika, záložního HD pro dokumentaci na 

zálohování digitálních foto, monitoru pro EPO 
- zprovoznění GPS - software a hardware na počítači archeologa, instalace, 

registrace map a propojení PC s GPS
- nákup a instalace HD, monitory (ředitelna, pokladna, evidence)
- nákup a instalace barevné tiskárny HP2605dtn
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- výběr a nákup tří nových PC sestav pro expozici muzea
Antivirový štít a očista napadených souborů a počítačů:
 antispamový software:
- pravidelné odstraňování spy-ware na všech stanicích připojených k internetu: 

týdenní optimalizace a čištění systémového prostředí na jednotlivých stanicích 
a proxy serveru

- nasazení nového antispamového softwaru pro lepší ochranu stanic proti nežádoucí 
poště

- antivirová očista napadených počítačů: pravidelná kontrola všech počítačů a dat;
 odstraňování virů a obnova poškozených oblastí systému na postižených počítačích
Úprava databázového systému Agenda KMCH (Paradox)
- úprava tiskových formulářů - vstup - výstup z agendy
- propojení aktualizovaných formulářů v návaznosti na pracovní prostředí
- nastavení databázového prostředí pro souběžný přístup ze dvou operačních 

systémů (WIN98/WINXP)
- pravidelné zálohování
- nasazení nové verze softwaru na správu digitálních fotografií
- ACDSee 9.0 - nákup licencí
Správa počítačové sítě KMCH:
-  pravidelná denní kontrola veškeré příchozí a odchozí pošty: odstraňování spamů, 

antivirová ochrana, redistribuce neadresné pošty
- záchrana dat z poškozeného HD - počítač vedoucí odborného odd.
- reinstalace zastaralých verzí softwaru na některých stanicích (MS Office, Adobe 

Reader, Ad-Adware, SpyBoot, CClener ...
- vyladění struktury síťových připojení jednotlivých stanic
- testování různých verzí programů na ochranu a optimalizaci instalovaných 

systémů
- řešení problémů s nefunkčností programového jádra JAVA (počítač historik)
- nastavení systému tiskových výstupů na počítači účtárna v souvislosti s připojením 

tiskáren pro využívané programy
- úprava dopisního formuláře KMCH: změna rozvržení - následně aktualizace na 

stanicích s různými tiskárnami
- test využití vhodných programů pro správu a úpravy digitálních fotografií
Odborná spolupráce s ostatními pracovníky KMCH:
- odborná spolupráce s pracovníky muzea při práci na počítačích
- řešení hardwarových a softwarových problémů na jednotlivých stanicích
- spolupráce při tvorbě grafických dokumentů KMCH
- scanování a úprava fotografií - dokumentů:
 z akcí muzea 
 pro internetové stránky
 dokumenty pro odborné pracovníky muzea
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 fotografie pro tisk
 skenování a úprava dokumentů a fotografických materiálů pro novou expozici
Zpracování soupisu počítačové a audiovizuální techniky v KMCH: aktualizace
Zprovoznění elektronické verze časopisu „Kalender für das Egerland“:
 kopírování a oprava poškozených DVD, instalace na určených stanicích

Jiří Brabec:
Terénní průzkumy a přírodovědné exkurze:
a) botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu: 
- lokality taxonů rodu Gentianella (Záhoří u Bochova, Pila u Karlových Varů, 

Bražec, Volfštejn u Černošína, Hvožďanská louka)
- lokality taxonů rodu Utricularia na Chebsku
- sběrné exkurze: Těšovské louky, Soos, údolí Pramenského potoka, údolí Teplé, 

okolí Dolního Žandova, Brtné, Paliče a PR Mechové údolí, PR Bystřina – Trojmezí 
u Aše, Mokřad pod Barevnou v Podhradí u Aše, PR Lipovka

b) spoluvedení exkurzí „Obojživelníci okolí Františkových Lázní“ (15. 4. 2006) 
a „Květena a vegetace povodí Rokytnice na Ašsku (PR Bystřina)“ (17. 6. 2006) 
v rámci cyklu KMCH „Pojďte do přírody“

c) vedení exkurze „Květena podhůří Českého lesa u Dolního Žandova“ (3. 6. 2006) 
v rámci cyklu KMCH „Pojďte do přírody“

d) účast na akcích „Přímý přenos z kapky vody“ (25. 4., 2006) „Vítání ptačího zpěvu“ 
(1. 5. 2006), „Květena okolí Dolního Žandova“ (24. 6. 2006) a „Mechorosty 
Šitbořského potoka“ (21. 10. 2006) v rámci cyklu KMCH „Pojďte do přírody“

e) sběr a konzervace uhynulého chřástala vodního na dermoplastickou preparaci (pro 
výstavní účely)

f) položení a pravidelný výběr zemních pastí na drobné savce ve čtyřech oblastech 
Ašského výběžku (spolupráce na mapování výskytu savců ČR koordinovaném 
dr. M. Anděrou z Národního muzea v Praze; mapovací čtverce 5638, 5639, 5738 
a 5739)

g) terénní práce na projektu Spiranthes spiralis ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni (28. – 30. 4. a 1. – 3. 9. 2006)

h) sběrné cesty do Pošumaví, na Křivoklátsko a Džbán (mimo pracovní dobu, tj. 
víkendy  a dovolená) – položky budou součástí botanické podsbírky KMCH

ch) spolupráce na grantu „Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad 
historických změn květeny regionu“; společně se Sládečkovým vlastivědným 
muzeem v Kladně, botanickým oddělením Národního muzea v Praze a Herbářem 
Univerzity Karlovy v Praze (22.–25. 5. a 14.–17. 8. 2006)

i) spolupráce na Květeně NP České Švýcarsko a CHKO Labské Pískovce  
(10.–14. 4. 2006)

 j) terénní práce na projektu Gentianella (jaro až podzim 2006)
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Determinace, popis přírodnin a zpracování terénních dat:
a) schedování (lokalizace) a determinace sběrů z Ašska, Chebska, Českého lesa, 

Džbánu, Šumavy, Labských pískovců, z lokalit taxonů rodu Gentianella apod.
b) přepis dat a floristických zápisů z terénních exkurzí a projektů
c) determinace herbářových položek pro herbář KMCH a pro kolegy (P. Tájek – správa 

CHKO Slavkovský les; A. Bucharová – Městské muzeum Mariánské Lázně)
Práce na posudcích, zprávách, grantových návrzích, recenzích, přednáškách, 

publikacích:
a) recenze rukopisů pro časopis Zprávy České botanické společnosti
b) korektury č. 1/2006 a č. 2/2006 Zprávy České botanické společnosti (povinnost 

zástupce šéfredaktora)
c) příprava projektu „Priority druhové ochrany cévnatých rostlin“ ve spolupráci 

s AOPK ČR a BÚ AV ČR
d) recenze: sborník Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR; článek do časopisu 

Arnika; publikace Táborsko, článku do sborníku KMCH
e) 3 vyžádané anonymní posudky 3 projektů pro Grantovou agenturu Univerzity 

Karlovy a Grantovou agenturu Akademie věd ČR
f) vyžádaný „Posudek stavu lokality hořečku mnohotvarého českého (Gentianella 

praecox subsp. bohemica) na Hamižné v Hartmanicích“ pro Správu NP a CHKO 
Šumava

g) příprava přednášek (viz přednesené přednášky)
h) práce na rukopisech (viz rukopisné práce) a publikacích
Původní publikace:
a) Nesvadbová J., Brabec J., Matějková I. et Křenová Z. (2003) [2006]: Populační 

biologie Spiranthes spiralis (L.) Chevall. na tradičně obhospodařované lokalitě 
„NPP Pastviště u Fínů“,– In.: Pivničková M [ed.] (2003) [2006]: Sborník dílčích 
zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 „Vliv hospodářských zásahů na 
změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích“. – Příroda, 
supplementum: 189–195, 386.

b) Brabec J. (2005): Květena PP Bohouškova skalka, PP Markův mlýn, PP 
Třebichovická olšinka, PP Vinařická hora, PP Božkovské jezírko, PR Lipovka-
Grado, PP Lom Chlum, PP Lom na Plachtě, PP U Skal. – In: Ložek V., Kubíková 
J., Špryňar P. a kol., Střední Čechy. Chráněná území ČR XIII., Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, pp. 176, 182, 192, 194–195, 
425, 431–432, 433, 434, 437.

Krátká sdělení:
a) Brabec J. (2006): Lokality hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. 

bohemica) ve VVP Boletice – jejich význam v rámci areálu druhu a možnosti ochrany. 
– Sborník abstraktů ze semináře Příroda ve vojenském újezdu Boletice, p. 6.

b) Brabec J. et Černý Z. (2006): Slučování muzeí je omyl. – MF Dnes, příloha 
Karlovarský kraj 7. 12. 2006
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c) vyšly 3 fotografie ve skládačkách k Evropsky významným lokalitám Dobročkovské 
hadce a Pastviště U Fínů (vydala správa CHKO Blanský les)

Publikované recenze:
a) Brabec J. (2006): Kočandrlová E. Pivoňková L. & Vlček J.: Přírodní parky 

Plzeňského kraje. – Sborník Chebského muzea 2005: 274–275.
b) Brabec J. (2006): Hejkal J., Michálek J. & Roškotová J. [eds]: Ochrana přírody 

a krajiny se zaměřením na Kraslicko. – Sborník Chebského muzea 2005: 276–
277.

c) Brabec J. (2006): Trégler M.: Pozdravy z ostrova, aneb povídání o Slavkovském 
lese. – Sborník Chebského muzea 2005: 278.

Rukopisné práce: 
a) Brabec J. (2006): Dílčí zpráva studie populací hořečku mnohotvarého českého 

(Gentianella praecox subsp. bohemica) – Ms., [Depon in: ústřední pracoviště 
AOPK ČR, Praha]

b) Brabec J. (2006): Dílčí zpráva studie švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na 
lokalitě Pastviště u Fínů – Ms., [Depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha]

c) Brabec J. (2006): Floristický průzkum údolí Teplé – Ms., [Depon in: Správa 
CHKO Slavkovský les]

d) Brabec J. (2006): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella 
praecox ssp. bohemica) v ČR (sezóna 2006) – Ms., [Depon in: ústřední pracoviště 
AOPK ČR, Praha]

e) Brabec J. (2006): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého 
(Gentianella amarella) a hořečku drsného (Gentianella obtusifolia). – Ms., 54 p. 
[Depon in: ÚVR ČSOP Praha]

f) Brabec J. (2006): Optimalizace návrhu PP Pohorsko. – Ms., 32 p. [Depon in: Odbor 
životního prostředí KÚ Plzeňského kraje]

g) Brabec J. (2006): Optimalizace návrhu PP Vlkonice. – Ms., 39 p. [Depon in: 
Odbor životního prostředí KÚ Plzeňského kraje]

h) Brabec J. (2006): Plán péče o PP Pohorsko (návrh na vyhlášení) na období 2007 až 
2016. – Ms., 24 p. a 5 příloh [Depon in: Odbor životního prostředí KÚ Plzeňského 
kraje]

ch) Brabec J. (2006): Plán péče o PP Vlkonice (návrh na vyhlášení) na období 
2007 až 2016. – Ms., 32 p. a 6 příloh [Depon in: Odbor životního prostředí KÚ 
Plzeňského kraje]

i) Brabec J., Plesková E. et Somol V. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých 
rostlin navrhovaného ZCHÚ Klíčavské údolí. – Ms., 88 p. [Depon in: Správa 
CHKO Křivoklátsko]

Výstavní projekty:
 Příprava budoucí výstavy „Neznámý svět drobných savců..., autor RNDr. M. 

Anděra“
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Přednášky a přírodovědné vycházky:
a) Příprava a organizace přírodovědných exkurzí, tj. 1. ročníku cyklu „Pojďte do 

přírody“
b) Organizace 2. ročníku a příprava 3. ročníku přednáškového cyklu „Z Chebu 

křížem krážem“
c) Přednášky mimo KMCH viz. kapitola 5. 4. Přednášková činnost

2. ročník přednáškového cyklu „Z Chebu křížem krážem“.
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Sborník chebského muzea:
a) Editorské a korekturní práce na třech přírodovědných článcích a 5 recenzích do 

sborníku KMCH za rok 2005
b) Zajištění přírodovědných článků a recenzí do sborníku KMCH za rok 2006
c) Tvorba map do 2 přírodovědných článků do sborníku KMCH
Různé:
-  Doplňování a aktualizace e-mailového adresáře zájemců o přírodovědné akce
 KMCH
- Tvorba plakátů a pozvánek na přednášky cyklu „Z Chebu křížem krážem“ 

a exkurze 
  „Pojďte do přírody“ a z části organizace jejich distribuce 
-  Příprava terénních prací řešených projektů
-  Tiskové zprávy KMCH – celkem 10 (5x přednáška, 5x cyklus exkurzí)

Zbyněk Černý:
Cheb v době secese (1898–1914):
- Textová příprava výstavních panelů
- Korektury výstavních a katalogových textů k výstavě Cheb v době secese (1898–

1914)
- Koordinace překladů textů a grafických prací
-  Instalace výstavy Cheb v době secese (1898–1914)
- Vypracování technické části závěrečné zprávy k projektu Cheb v době secese 

(1898–1914) 
- Rušení výstavy Cheb v době secese (1898–1914): vrácení exponátů do 

depozitářů
Po stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Čechách a v Bavorsku:

Vernisáž výstavy Po stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Čechách a v Bavorsku.
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Expozice 19. a 20. století - dějiny Chebska 1800–2000:
- Příprava výstavního libreta pro stálou expozici Dějin Chebska 1800–2000.
- Textová příprava výstavních panelů pro stálou expozici Dějin Chebska 1800–

2000.
- Korektury výstavních textů a obrazových podkladů pro stálou expozici Dějin 

Chebska 1800–2000.
- Koordinace překladů textů, grafických prací a realizačních prací k projektu 

Expozice dějin Chebska 1800-2000.
- Výběr exponátů a spolupráce na instalaci expozice Dějin Chebska 1800–2000.
Pomníky padlým v 1. světové válce:
 Heuristika k projektu Pomníky padlým v 1. světové válce na Chebsku. První 

mapování zachovalých pomníků.

- Příprava a studium archivních materiálů k publikaci a výstavě. Korektury 
a konzultace ke katalogové části publikace 

- Příprava textů výstavních posterů k výstavě Po stopách jednoho šlechtického rodu 
– Notthaffti v Euregio Egrensis/ Auf den Spuren eines Adelsgeschlechts - Die 
Notthaffte in der Euregio Egrensis

- Výběr exponátů pro výstavu z rodových sídel Weißenstein a Thierstein 
v Pullenreuthu

- Vyhotovení fotografií exponátů pro výstavní katalog 
- Výběr exponátů a instalace výstavy, rušení výstavy a navrácení exponátů 

z rodových sídel Weißenstein a Thierstein v Pullenreuthu
- Vypracování technické části závěrečné zprávy k projektu

Vernisáž výstavy Po stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Čechách a v Bavorsku.
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Sborník Chebského muzea 2005:
 Soupis prací akademického sochaře Williho Russe (1888–1974) mimo území ČR
 Odborná publikační činnost mimo KMCH:
 Čas secese ve městě Chebu, in: Historia culturae V, Studia 5, Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Historický ústav; České Budějovice 2006, v tisku. 
Zpracování archivních materiálů k přednášce Socha Adalberta Stiftera v Horní 

Plané a její tvůrce Karl Wilfert ml. (SOkA Český Krumlov, SOkA České 
Budějovice, Muzeum Adalberta Stiftera v Horní Plané, Regionální muzeum 
v Českém Krumlově)

Zákony a nařízení středověkého Chebu, in: Po stopách jednoho šlechtického 
rodu – Notthaffti v Čechách a v Bavorsku

Zpracování fotografických alb fondu Pamětní síň, SOkA Cheb.
Osobní plán činnosti na deset let
Zpracování žádostí o granty na rok 2007
Vypracování roční závěrečné zprávy k projektu Eliáš Dollhopf (1703-1773) – 

barokní malíř západních Čech. Dlouhodobý grant MK ČR, věda a výzkum.
Přepis karet do textového editoru Word, podklad pro přepis do Paradoxu podsbírky 

O: 150 karet.

Tomáš Dostál:
Projekt Pomníky padlým v 1. sv. válce:
Přípravné práce na projektu – studium ve Státním okresním archivu v Chebu. 

Zpracování dobových periodik Egerer Jahrbuch 1914–1919, Egerer Zeitung 
1914–1918, Kalender für das Egerland 1915–1919, Unser Egerland 1915, 1916, 
1918. 

Postupné zpracování publikací: 
Heinzl, Anton, Das ehemalige egerländer Feldjägerbataillon Nr. 22 im Weltkriege 

1914–1918, Reichenberg 1935. 
Hoen, Max ritter von, Geschichte des ehemaligen Infanterieregiments Nr. 73, Wien 

1939.
Ladek, Karl, Geschichte des k. u. k. Infanterieregiments Albrecht Herzog von 

Württemberg Nr. 73, Prag 1912. 
Zpracování textových a obrazových podkladů pro přednášku na „15. mezinárodní 

konferenci bavorských, českých a saských muzejních pracovníků - Vojenské 
dějiny v muzeu“ - 15.–17. 10 - Stadtgeschichtliches Museum Leipzig. 

Téma přednášky: „Sbírka militárií Krajského muzea Cheb“. Přednáška poskytnuta 
také jako příspěvek pro připravovaný sborník z konference. 

Expozice 19. a 20. století:
- Participace na libretu expozice: 
 Chebsko v období napoleonských válek
 Chebsko a prusko-rakouská válka v roce 1866
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 Chebsko za I. světové války
 Účast chebských vojenských oddílů v konfliktech 19. a 20. století
 42. pěší pluk Graf Erbach
 73. pěší pluk Albrecht Herzog von Württemberg
 22. prapor polních myslivců
 6. zeměbranecký pěší pluk
 6. domobranecký pěší pluk
Zpracování textových a obrazových podkladů pro doprovodnou publikaci 

k bavorské zemské výstavě „Bavorsko-Čechy: od středověku do současnosti“ 
– odeslání materiálů do Pasova

Literární společnost Adalberta Stiftera v Chebu 
 příspěvek na vernisáži výstavy „Vstříc půlnoci – Krajinou Adalberta Stiftera“
Korektorská práce: 
- Korektura části textů publikace k dějinám města Skalná
-  ověření správnosti údajů na časové přímce 12.–20. století – pro školní programy 
-  pravidelné korektury tiskových a propagačních materiálů
Publikační práce:
-  pravidelné příspěvky do rubriky „Z bohaté chebské historie“ v regionálním 

Týdeníku Žurnál - za druhé pololetí 21 příspěvků
-  příspěvek do časopisu Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje. 

– „Nejvýznamnější události na Chebsku v průběhu první světové války 1914–
1918“.

-  příspěvky pro Sborník CHM 2006: 
 Osudy Chebska a chebského 42. pěšího pluku v období válek s revoluční 

a napoleonskou Francií.
 „Rudí ďáblové“ v prusko-rakouské válce roku 1866.
 Přehled chebských dějin od poloviny 13. století do roku 1322.
Redakční práce:
-  Výroční zpráva KMCH, p.o. za rok 2005
 zpracování podkladů: texty, tabulky, fotografie, 1. a 2. korektura, spolupráce 

s grafikem, distribuce povinných výtisků
-  Sborník CHM 2005
 opakovaná urgence příspěvků, zpracování příspěvků, odevzdání podkladů pro 

grafické zpracování, 1. a 2. korektura, závěrečná korektura u grafika, rozeslání 
vydavatelských smluv, výpočet autorských honorářů, distribuce autorských 
a povinných výtisků

- Sborník chebského muzea 2006
 Agenda výkonného redaktora. Rozeslána nabídka k publikování (muzeum Karlovy 

Vary a Sokolov, Státní okresní archiv Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Státní oblastní 
archiv Plzeň, Městský archiv Plzeň + řada soukromých osob). Korespondence 
s autory a zpracovávání došlých příspěvků. 
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Překladové práce:
-  překlady rozličných materiálů (korespondence, popisky, orientační plán hradu) 

z NJ-ČJ a z ČJ-NJ. 
Příprava textu pro pozvánku na setkání konzervátorů.
Škola muzejní propedeutiky: leden–červen: pravidelné měsíční vyučování - 21. 6. 

závěrečný test, ukončena závěrečnou zkouškou 6. 9. 

Irena Michaláková:
Dokumentace osobností:
- kopírování zapůjčených materiálů, vyhledávání souvisejících materiálů, hovory 

s pamětníky, výběr na natáčení v roce 2007
- natáčení: p. Křepelková, Plesná
Knihobraní 2006 - 6. ročník knižního festivalu KMCH
 Téma: Židovská kultura, historie a život v literatuře
- příprava programové náplně, jednání s vystavovateli
- realizace a organizační vedení akce
- příprava a instalace výstavy fotografií Radovana Kodery – Židovské hřbitovy

Knihobraní 2006
6. ročník knižního festivalu KMCH
1. 10. 2006
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Sborník chebského muzea 2005:
Bibliografie Chebsko 1949–1950
4.6.4. Bibliografie – prof. Jan Kuklík
4.6.5. Jednání s restaurátory ohledně restaurování péřových obrázků
4.6.6. Vyhledávání souborů grafik k tématům Chebské veduty, Valdštejn
4.6.7. Příprava projektu Dodávání Dokumentů (DODO) – spolupráce s NK
4.6.8. Zpracováno hlášení zahraniční literatury za rok 2006
4.6.9. Příprava semináře kronikářů Karlovarského kraje
4.6.10. Příprava celostátního semináře muzejních knihovníků v roce 2007 (AMG)
4.6.11. Organizační zajištění přednášky dr. Ivana Popa – Podkarpatská Rus
4.6.12.  Podání žádostí o granty na rok 2007 – MK ČR, Město Cheb: restaurování  

 péřových obrázků, digitalizace časopisu Unser Egerland, Knihobraní  

Markéta Plevná Šalátová:
Publikace Dějiny Skalné: Jednání s autory, 29. 3. jednání s p. Goldem, jednání 

o honorářích, heuristika – kroniky Skalné a další tiskoviny 1968 – současnost, 
korektura textů

  heuristika - menšinová kronika české školy Plesná, česká menšina Hazlov, 
Hranice

 Rukopis publikace odevzdán. MÚ Skalná překlad a korektury textu
Publikační činnost:Sborník chebského muzea 2005 - článek do sborníku, resumé 

k článku p. Víta
Korektura Výroční zprávy KMCH 2005
 Korektury Sborníku 2005
Korektura katalogu k výstavě secese
 Korektury metodických listů
Digitální fotodokumentace KMCH:
 Stahování fotografií, jejich třídění a systematizace
Vyhledávání dokumentačních materiálů pro potřeby pracovníků KMCH, jejich 

zpětná archivace
Dokumentace pamětníků:
 p. Pokorná 12. 1., p. Křepelka 20. 6.
Třídění materiálu pro SD
 aktualizace úvodní karty pro r. 2005
 shromaždování podkladů pro katalogizaci Stavebního archivu – 1 karton

Denisa Morkesová
Vytvoření pracovních listů:
- pro výstavu Cheb v době secese
- vytváření kopií Muzejní rallye, vytvoření soutěže Krajina mého srdce 

a doprovodného programu k výstavě Vstříc půlnoci – Krajinou Adalberta Stiftera 
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Doprovodné programy:
- vytvoření soutěže Krajina mého srdce a doprovodného programu k výstavě Vstříc 

půlnoci - Krajinou Adalberta Stiftera 
- dtto k výstavě Po stopách jednoho šlechtického rodu – Erby, Cechy, Rytíři, Zpět 

do minulosti - Život středověký
- aktualizace programů na Chebském hradě – Hurá na hrad, Tajuplné příběhy města 

chebského, Na jeden den průvodcem 

Předávání cen vítězům fotografické soutěže Krajina mého srdce.

2. Letní výtvarná dílna v muzeu (příměstský tábor):
 programová náplň tábora, příprava, výroba plakátu a přihlášek, propagace a nábor, 

vedení tábora

2. Letní výtvarná dílna v muzeu.
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Vytvoření nabídky programů a tipů na výlet v českém a německém jazyce, 
rozesílání muzejních programů, jejich nabízení a obcházení škol, zajištění 
propagace pracovních listů – obesílání škol – distribuce nabídek, osobní 
kontakty

Aktualizace dotazníku pro Asociaci muzeí a galerií, zpracování přihlášek pro 
soutěž muzeí Gloria musaealis

Zpracování žádosti o grant 
 na Nadaci Český fond umění 
 na víkendové výtvarné dílny 
Vytvoření tří stránkového článku pro časopis Společenskovědní předměty 

o Krajském muzeu Cheb
Zpracování příběhů sepsaných žáky ZŠ při absolvování programu Krajinou 

Adalberta Stiftera a jejich vystavení
Nasmlouvání pohádky Divadla bez hranic a výtvarnou dílnu ZŠ v Lubech pro 

Velikonoční jarmark s mazanci, zajištění hudebního vystoupení na vernisáži Po 
stopách jednoho šlechtického rodu

Zajištění výstavy v mázhausu muzea u příležitosti Chebských dvorků, zajištění 
zapůjčení dataprojektoru G4 na Chebské dvorky, fotodokumentace Chebských 
dvorků

Podíl na organizaci zářijových seminářů 
-  5.–7. 9. Mezinárodní seminář konzervátorů a restaurátorů, 21.–23. 9. 
 Architektonické dědictví krajiny
Podání grantů na MK ČR a na Město Cheb pro rok 2007

2. Letní výtvarná dílna v muzeu.
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PREZENTAČNÍ ČINNOST:

Expozice, hrad:
- Expozice otevřena od 31. 1. 2006 
- Chebský hrad otevřen od 24. 5. 2006

Návštěvnost Krajského muzea Cheb za Rok 2006

CHEBSKÝ HRAD: 

Statistika pokladny

   Dospělí  důchodci  děti  volný vstup  celkem 

 Češi  5 427  1 482  2 594  1 500 11 003
Cizinci   5 348  ---  1 189  ---  6 537  

Celkem  10 775  1 482  3 783  1 500 17 540

Mimo statistiku pokladny:
Vstupenky Krajinné výstavy zakoupené na Chebském hradě: 5 518
 
Akce s volným vstupným nepodchycené ve statistice pokladny:
Školní programy:
Seznamte se s Chebským hradem:  859
Městská rallye   52
Chebské dvorky   620
Armáda ČR    60
Zavírání hradu   300
celkem:    7 409

Návštěvnost při samostatných programech Krajinné výstavy:
3. 6. Koncert Vlasty Horváta  250
16. 6. Hradfest   300
17. 6. Květinová show   150
18. 6. Bratři Ebeni   500
22. 6. ZČD - Kupec benátský  150
24. 6. Setkání hudebních škol Cheb - Marktredwitz 50
25. 6. ZČD - Kupec benátský  150
28. 6. Muzikál Láska - Liebe  200
30. 6.-2. 7. FIJO   900
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20. 8. Ondřej Havelka   500
18. 8. Tři sestry   800
26. 8. Babí léto   150
9. 9. Michal Prokop   300
17. 9. Divadlo Sklep - Piš, Kafka, piš  300
21. 9. Láska - Liebe   150
22. 9. Láska - Liebe   150
  celkem:    5 000

Návštěvnost hradu včetně platících i neplatících návštěvníků nepodchycených ve
statistice pokladny: 17 540 + 7 409 + 5 000 =  29 949

EXPOZICE: 

Statistika pokladny

   Dospělí  důchodci  děti  volný vstup  celkem

 Češi  2 270  686  1 662  6 071 10 689
Cizinci   4 962  ---  297  ----  5 259 

Celkem 7 232  686  1 959  6 071 15 948 
Ve statistice pokladny jsou zahrnuti neplatící návštěvníci při:
-  Vernisáž výstavy Cheb v době secese
-  Hlasování vánoční soutěže Půjdem spolu do Betléma

Mimo statistiku pokladny:
Kombi vstupenky prodané na hradě:  111 

Akce s volným vstupným nepodchycené ve statistice:
Školní akce:
Seznamte se s muzeem   349
Na jeden den průvodcem   81
Tajuplné příběhy města chebského  237
Řeč portrétů   67
Městská rallye   52
Cheb v době secese   359
Vstříc půlnoci   162
Po stopách jednoho šlechtického rodu - Notthaffti 99
Muzejní rallye   52
Účastníci soutěže Půjdem spolu do Betléma 550
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Letní prázdninová dílna   45
Knihobraní - dílna pro děti  60
Krajina mého srdce   24
Adamusovo trio - koncert pro školy  280
Masopuste, Masopuste   600
Velikonoce v muzeu    2 000
Muzejní noc   500
Předávání vysvědčení - ISŠ (5. 5., 2. 6., 16. 6.) 460
 2. ZŠ (29. 6.)    60
Seminář ekonomů (27. 6., 10. 7., 20. 11., 24. 11., 19. 12.) 300
Konference konzervátorů - AMG  200
Konference zahradních architektů  200
Koncert chebského Comenia (5.8.)   80
Senát ODS    90
Armáda ČR   60
Předávání vyznamenání Policie ČR  60
Strana zelených (25. 4., 2. 5., 16. 5., 23. 5.) 60
Valdštejnské slavnosti, 1.9.  150
Koncert Jaroslava Svěceného, 3.9.  100
Seminář lékařů   90
Knihobraní:    1 500
Seminář kronikářů Karlovarského kraje   60
Prémiový koncert Chebského varhaního léta: vokální soubor Affetto 70
Advent v muzeu    4 000
celkem:     13 583

Návštěvnost expozice muzea včetně platících i neplatících návštěvníků
nepodchycených ve statistice pokladny: 15 948 + 13 583 = 29 531

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST za rok 2006

Statistika pokladen:
  
   Dospělí  důchodci děti  volný vstup celkem

Češi - HR  5 427   1 482 2 594 1 500 11 003
EXP  2 270  686 1 662 6 071 10 689 

     
Cizinci - HR 5 348  --- 1 189 ---  6 537
EXP 4 962  ---  297 ---   5 259 

Celkem  18 007 2 168  5 742 7 571   33 488
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Mimo statistiku pokladen:
Hrad (včetně vstupenek Krajinné výstavy):  7 409
Expozice:    13 583 
Celkem:          20 992 (+ 5 000 tj. programy na hradě)

Celková návštěvnost výstavních a expozičních prostor muzea a hradu včetně platících 
a neplatících návštěvníků nepodchycených ve statistice pokladen:

Chebský hrad: 17 540 + 7 409 + 5 000 = 29 949 
Expozice:  15 948 + 13 583 = 29 531
Celkem:  59 480 

Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz 2006
Město Cheb uvádí celkovou návštěvnost za dobu trvání Krajinné výstavy 250 000 

–300 000 osob. Areál hradu byl souběžně se svým běžným provozem také 
součástí Krajinné výstavy. 

VÝSTAVNÍ ČINNOST:

Cheb v době secese:
  Autor výstavy: Zbyněk Černý
 Kurátor výstavy: Zbyněk Černý 
 Výtvarné řešení: Ing. arch. Martin Plevný, Mgr. Zbyněk Černý 
 Otevření výstavy: 31. 1. 2006
 Program:   ak. arch. David Vávra, Velmi malý komorní orchestr  
   doktora Pěnkavy 
 Účast na otevření: 600 osob 
 Instalace:  pracovníci KMCH

Vernisáž výstavy Cheb v době secese, 31. 1. 2006.
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Vstříc půlnoci - Krajinou Adalberta Stiftera: Fotografie Gerharda Trumlera
 Autor výstavy: Rakouské kulturní fórum 
 Kurátor výstavy: PhDr. Eva Dittertová 
 Otevření výstavy: 30. 3. 2006  
 Program:  beseda na téma Adalbert Stifter 
 Účast na otevření: 150  
 Instalace: pracovníci KMCH

Vernisáž výstavy Vstříc půlnoci - Krajinou Adalberta Stiftera, 30. 3. 2006.

Po stopách jednoho šlechtického rodu - Notthaffti v Čechách a v Bavorsku:
 Projekt dvou souběžných výstav v Krajském muzeu Cheb a v Egerland-Museu 

v Marktredwitz 
 Autor výstavy: Karel Halla, Zbyněk Černý  
 Kurátor výstavy: Zbyněk Černý
 Výtvarné řešení: Detlev Bertram 
 Otevření výstavy: 19. 5. 2006 
 Účast na otevření: 120 osob 
 Instalace: pracovníci KMCH
Znovuobjevené Krušnohoří: Fotografická výstava Mgr. Petra Mikšíčka
 Autor výstavy: Petr Mikšíček, Sdružení Antikomplex 
 Kurátor výstavy: Mgr. Denisa Morkesová 
 Otevření výstavy: 16. 8. 2006 
 Účast na otevření: 85 osob 
 Instalace: pracovníci KMCH
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Židovské památky v Karlovarském kraji: 
Fotografická výstava Radovana Kodery
 Autor výstavy: Radovan Kodera 
 Kurátor výstavy: Irena Michaláková 
 Otevření výstavy: 30. 9. 2006 v rámci Knihobraní 
 Účast na otevření: 40 osob 
 Instalace: pracovníci KMCH 
Čas betlémů: Vánoční výstava lidového nábytku a betlémů ze sbírky Krajského 

muzea Cheb
 Autor výstavy: Iva Votroubková 
 Kurátor výstavy: Iva Votroubková 
 Otevření výstavy: 2. 12. 2006
 Bez vernisáže  
 Instalace: pracovníci KMCH
Jaroslav Rona - Plastiky:
 Výstava pořádaná v rámci Krajinné výstavy 2006 v areálu Chebského hradu
 Pořadatel:  Město Cheb
 Trvání výstavy: 24. 5.–24. 9. 2006

Výstavy ze sbírek KMCH a participace na výstavách v zahraničí:
a) Jak se dříve hospodařilo:
 Výstava probíhá v Muzeu v přírodě v Landwüstu již druhým rokem.
 Místo konání: Vogtländisches Freilichmuseum Landwüst 
 Autor výstavy: Iva Votroubková 
 Kurátor výstavy: Iva Votroubková/Gabriele Maiwald, ředitelka muzea 

Trvání výstavy:  do prosince 2007
 Výstavu shlédlo v roce 2006 cca 18 000 návštěvníků skanzenu 
 (v r. 2004 14 854 osob, v roce 2005 16 176 návštěvníků).
 Výstava bude ve skanzenu v Landwüstu instalována i v roce 2007.
b) Lidové umění Stiftlandu a Chebska
 Místo konání: Stiftlandmuseum Waldsassen
 Trvání výstavy: do 10. 1. 2007
c) Koenig! Für Glauben, Ruhm und Krieg
 Výstava v Muzeu umění a historie ve Fribourgu ve Švýcarsku
 Místo konání: Museum umění a historie Fribourg
 Trvání výstavy: do 20. 2. 2007
   
PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Sborník 2005:
- Redakční rada: 3. 2. 2006
 Vedoucí redaktor: Eva Dittertová
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 Výkonný redaktor: Tomáš Dostál  
Grafická úprava: Jiřina Illková

 Tisk:  PB tisk Příbram
 Náklad: 300 ks
 Sborník vydán s finanční podporou Města Chebu
  Sborník v distribuci od 20. 5. 2006
  Vydavatelské smlouvy: Tomáš Dostál 
Cheb v době secese (1898–1914) / Eger in der Zeit der Sezession (1898 –1914)
 Katalog výstavy
 Text:  Mgr. Zbyněk Černý
 Německý překlad: Ivana Bertram, Miroslav Berka, Hana Šebestová 
 Grafická úprava: Eva Rundová, GA-Studio Sokolov 
 Tisk:  HB print Cheb 
 Náklad: 400 ks 
 Vydáno: leden 2006 
Výroční zpráva Krajského muzea Cheb za rok 2005:
 Příprava textu: Eva Dittertová 
 Technická příprava: Tomáš Dostál 
 Grafická úprava: Jiřina Illková, Grafika a Design 
 Tisk:  HB print Cheb
 Náklad: 150 ks 
 Vydáno: únor 2006
Po stopách šlechtického rodu Notthafft; Notthaffti v Čechách a v Bavorsku:
 Katalog výstavy
 Text/Editor: kolektiv autorů / Karel Halla, Volker Dittmar
 Německý překlad: kolektiv překladatelů 
 Grafická úprava: Aleš Slavík, Detlev Bertram 
 Tisk:  HB print Cheb 
 Náklad: 600 ks 
 Vydáno: květen 2006
Sborník chebského muzea 2006:
- Obeslání potenciálních autorů
- Shromažďování příspěvků  Dostál
Marketing publikací:
 Marketing publikací KMCH – Cheb v době secese (1898–1914), Po stopách 

šlechtického rodu Notthafftů. Notthaffti v Čechách a v Bavorsku, Sborník 
chebského muzea 2005, Výroční zpráva KMCH 2005:

-  ohlašovací povinnost do Literárních novin 
-  nahlášení ISBN Národní agentuře ISBN při NK ČR 
-  povinné výtisky
-  žádost o uveřejnění anotace na publikace na www.portalknihy. cz 
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-  doplnění nabídky publikací pro muzejní www stránky – anotace 
-  pravidelná aktualizace podkladů pro leták – Ediční nabídka publikací KMCH 

– česká a německá verze   Dostál
Odborné články mimo:
 viz. kapitola 4 – Odborná práce, vždy u jednotlivých pracovníků 
 
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:

Přednáškový cyklus 
 „Z Chebu křížem krážem“
Příroda tropické Ameriky
 přednášející: Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., přírod. odd. AU AV ČR
 termín:  12. 1. 2006
 počet účastníků: 103

Podkarpatská Rus - krajina, lidé a houby
 přednášející: Mgr. Jan Holec, Dr., mykologické odd. NM v Praze
 termín:  23. 2. 2006
 počet posluchačů: 92

Organizátor přednáškového cyklu „Z Chebu křížem krážem“ 
RNDr. Jiří Brabec (vpravo) s kolegy.



�� 

Národními parky západní Evropy (Velká Británie, Irsko, Německo):
 přednášející: RNDr. Miloš Anděra, CSc., zoolog. odd. NM Praha
 termín:  16. 3. 2006
 počet posluchačů: 93
Za květy kanárských ostrovů
 přednášející: RNDr. Jan Suda, Ph.D. (katedra botaniky Př.F UK Praha,
   RNDr. Jiří Brabec, Krajské muzeum Cheb
 termín:  6. 4. 2006
 počet posluchačů: 92
Vzpomínky na Kavkaz aneb obyčejná cesta obyčejného přírodovědce
 přednášející: Mgr. Jan Vejražka, Gymnázium Cheb
 termín:  7. 12. 2006
 počet posluchačů: 72 
Znovuobjevené Krušnohoří:
 Diskusní fórum k zakončení stejnojmenné výstavy.
 hosté:  Petr Mikšíček, Ondřej Matějka, Sdružení Antikomplex
 termín:  20. 9. 2006
 počet účastníků: 21
Počátky zednářství v Čechách: 
 přednášející:      PhDr. Luboš Antonín, odd. zámeckých knihoven NM   

  Praha
 termín:  7. 11. 2006
 počet posluchačů: 35
Podkarpatská Rus včera a dnes
 přednášející: Dr. CSc. Ivan Pop
 termín:  21. 11. 2006
 počet posluchačů: 65
Chebské letiště:
 Přednáška spojená s autogramiádou knihy Chebská křídla.
 přednášející: Luděk Matějíček 
 termín:  6. 10.
 počet posluchačů: 98 
Cyklus přednášek alternativní medicíny v rámci programu Regeneračního 

centra harmonie: 
 přednášející: Pavel Ordáň
 termín:  6. 2., 20. 2., 6. 3. 2006
 počet přednášek:  3 přednášky
 počet účastníků: 85 osob celkem
Exkurze a vlastivědné vycházky „Pojďte do přírody“:
 Cyklus přírodovědných přednášek je připravován ve spolupráci s Měst. muzeem 

Mariánské Lázně, ČSOP Kladská a 4. ZO ČSOP v Chebu.
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Obojživelníci okolí Františkových Lázní:
 vedení vycházky: Jiří Mařík, 4. ZO ČSOP v Chebu
     RNDr. Jiří Brabec, Krajské muzeum Cheb
 termín:  15. 4. 2006
 počet účastníků: 9
Přímý přenos z kapky vody:
 vedení vycházky: Ladislav Hodač, katedra botaniky Př.F UK Praha
 termín:  25. 4. 2006
 počet účastníků: 29 (odběr vzorků) + 51 (přednáška)
Malé vítání ptačího zpěvu:
 vedení vycházky: RNDr. Pavel Řepa
 termín:  30. 4. 2006
 počet účastníků: 25
Vítání ptačího zpěvu:
  vedení vycházky: ing. Dětmar Jäger, Aleš Jelínek, 4. ZO ČSOP v Chebu
 termín:  1. 5. 2006
 počet účastníků: 24
Jarní květy Žižkova vrchu:
 vedení vycházky: Mgr. Anna Bucharová, Městské muzeum Mar. Lázně
 termín:  11. 5. 2006
 počet účastníků: 20
Květena okolí Mariánských Lázní:
 vedení vycházky: Mgr. Anna Bucharová, Městské muzeum Mar. Lázně
 termín:  27. 5. 2006
 počet účastníků: 14
Květena podhůří Českého lesa u Dolní Žandova:
 vedení vycházky: RNDr. Jiří Brabec, Krajské muzeum Cheb
 termín:  3. 6. 2006
 počet účastníků: 5
Květena a vegetace povodí Rokytnice na Ašsku (PR Bystřina)
 vedení vycházky: Mgr. Karel Martínek, 4. ZO ČSOP v Chebu
 termín:  17. 6. 2006
 počet účastníků: 9
Rozkvetlé louky v Mariánských Lázních:
 vedení vycházky: Mgr. Anna Bucharová, Měst. muzeum Mar. Lázně
 termín:  22. 6. 2006
 počet účastníků: 26
Květena okolí Dolního Žandova:
 vedení vycházky: Mgr. Přemysl Tájek 
 termín:  24. 6. 2006
 počet účastníků: 18
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11. Mechorosty Šitbořského potoka:
 vedení vycházky: Radka Mudrová
 termín:  21. 10. 2006
 počet účastníků: 15

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY PRACOVNÍKŮ KMCH:
- Středověká jímka v chebské Kachní ulici, referát na pracovním setkání 

o přírodovědných metodách v archeologii, Č. Budějovice,  1.–2. 2. 06
- Nejstarší opevnění v Chebu; referát na 16. setkání archeologické pracovní skupiny 

Bavorsko/záp. a již. Čechy v Plzni,  22. 6.
- Nálezy středověkého a novověkého skla v Chebu; přednáška na Sklářském 

sympóziu ve Spessartu      21. 7.
- Výzkum chebských vnitrobloků, přednáška na konferenci středověké archeologie 

v Bardějově      19. 9.
- Die Kaiserpfalz Eger, ihre Baugeschichte und historische Bedeutung, přednáška 

pro konferenci archeologů v Greizu,  4. 11.
         Šebesta
- Socha Adalberta Stiftera v Horní Plané a její tvůrce Karl Wilfert ml,  30. 3. 06.
         Černý
- Západním Tureckem za přírodou a památkami, Domov důchodců, Cheb, 

Dragounská ul., 29 posluchačů 7. 2.
- Střední Turecko po Eufrat, Domov důchodců, Cheb, Dragounská ul., 
         14. 3., 28 posluchačů
- Role regionálních přírodovědců a ochranářů, 4. ZO ČSOP Cheb, 
         29. 3., 22 posluchačů
- Mezi Saharou a tropickými pralesy, Krajské muzeum Sokolov, vernisáž výstavy,  

      30. 3., 29 posluchačů
-  Za květy kanárských ostrovů společná přednáška s RNDr. J. Sudou, PhD., Ochrana 

fauny Votice,      20. 4., 22 posluchačů
- Vedení exkurze Stanice mladých přírodovědců, Praha: Fr. Lázně - Žirovice- 

Stodola - Nový Drahov - Hájek - Soos - Hájek,  22. 4., 15 účastníků
- dtto pro studenty středních škol v Bílichově na Džbánsku, 
         8.–10. června, 40 účastníků
- dtto pro studenty Gymnázia Slaný,  13.–16. 6., 62 účastníků
- Hořeček český a jeho lokalita na Kozlovské stráni, veřejné jednání zastupitelstva 

obce Střelské Hoštice,   22. 6., 15 posluchačů
- Lokalita hořečku mnohotvarého českého ve VVP Boletice, Jenišov, 
         23. 10., 60 posl.
         Brabec
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Ostatní kulturní aktivity:
Masopuste, masopuste ...
 Masopustní férie pořádaná ve spolupráci s herci Západočeského divadla 

v Chebu.
 Místo: průvod městem, nádvoří a expozice muzea 
 Program: masopustní férie v ulicích města – herci ZČD Cheb, Miss maska – 

vyhlášení soutěže o nejlepší masopustní masku, prohlídka výstavy Od masopustu 
k velikonocům, zabijačkové hody, pekařský a cukrářský trh 

 Termín: 25. 2. 2006
 Počet osob: 600 osob 
 Organizační zajištění a propagace: Morkesová, Hámková, Votroubková
 Zajištění průběhu: Morkesová, Votroubková, Michaláková, Soukupová E., 

Soukupová M., Dostál, Dittertová, Plevná Šalátová, Hámková, Kacetlová

Masopuste, masopuste – masopustní férie, 25. 2. 2006.

Velikonoce v muzeu:
 Termín: 8. 4. 
 Místo: expoziční prostory muzea
 Program: Velikonoční jarmark: 
 ukázky zdobení velikonočních kraslic, zdobení perníků, prodej kraslic, perníků, 

cukrářských výrobků, velikonočního pečiva a koření, ukázka paličkování, 
košíkářská práce, prodej keramiky, batikovaná móda, ražba mincí, kartářka, 
medovina.

 Výrobu velikonočních kraslic předvedli mimo jiné žáci ZŠ v Lubech.
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 Doprovodný program:
 Počet návštevníků: 2000 osob
 Organizační zajištění a propagace: Morkesová, Votroubková
 Zajištění průběhu: Morkesová, Votroubková, Michaláková, Soukupová E., 

Soukupová M., Klečka, Plevná Šalátová, Učíková, Hámková, Šebesta, Vančura, 
Brabec, Dittertová

Sušenky a Pátečníci v muzeu aneb Muzejní noc:
 Studentský majáles připravený u příležitosti mezinárodního dne muzeí v režii 

Gymnázia Cheb. Programová koláž z módní přehlídky, alternativního divadla, 
hudby a netradičního provádění muzejní expozicí.

 Termín: 20. 5. 2006 
 Program: Programová koláž z módní přehlídky, alternativního divadla, hudby 

a netradičního provádění muzejní expozicí
 Počet návštěvníků: 500 osob 

Sušenky a Pátečníci v muzeu aneb Muzejní noc, 20. 5. 2006.

Chebské dvorky 2006:
 Chebský hrad a Krajské muzeum Cheb jsou tradičně zapojeny do kulturně 

společenského projektu Chebské dvorky. Areál hradu je využíván pro pořádání 
koncertů, nádvoří muzea, vedeného jako Dvorek č. 18, je využíváno k autorské 
prezentaci.

 Termín: 7.–9. 6. instalace v nádvoří muzea  
Vystavující: Jindřich J. Turek, Z kroniky, písmo, akvarel, Cheb

 Počet návštěvníků: muzeum – 280 osob
Krajinná výstava Cheb - Marktredwitz 2006:
 Termín: 24. 5.–24. 9. 2006
 Pořadatel: Město Cheb
 Kulturní programy v areálu Chebského hradu:
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 3. 6.  Vlasta Horvát, koncert
 16. 6.  Rockový hradfest
 17. 6.  První květinová show
 18. 6.  Bratři Ebenové, koncert
 22. 6.  Kupec Benátský, divadelní představen ZČD Cheb
 24. 6.  Koncert hudebních škol Cheb - Marktredwitz
 25. 6.  Kupec Benátský
 28. 6.  CZ - DE muzikál Láska - Liebe
 30. 6.–2. 7. FIJO Cheb 2006
 18. 8.  Tři sestry, koncert
 20. 8.  Ondřej Havelka - Melody Makers
 24. 8.  Kupec benátský, divadelní představení
 26. 8.  Babí léto
 1. 9.–2. 9. Valdštejnské slavnosti
 3. 9.  Žlutý pes
 9. 9.  Michal Prokop - Framus 5
 17. 9.  Divadlo Sklep: Piš, Kafka, piš
 21. 9.  Muzikál Láska - Liebe
 22. 9.  dtto
 Celková návštěvnost uvedených programů: 5 518 osob
Letní komorní koncert:
 Koncert byl součástí programu letní školy 2006.
 Pořadatel: Comenium Cheb
 Termín: 5. 8.
 Počet posluchačů: 80 osob
Knihobraní, 6. ročník knižního festivalu Krajského muzea Cheb,
 tentokrát na téma: Židovská kultura, historie a život v literatuře
 Program: Prezentace 24 vydavatelů a nakladatelů
 Golem - tvůrčí dílna pro děti 6–12 let
 Simchat Tóra, tvůrčí dílna pro děti 13–15 let
 Židovská kuchyně a její vliv na středoevropské stravování, přednáška Václava 

Malovického spojená s ochutnávkou
 Nakresli Golema – výtvarná dílna s Lucií Seifertovou
 Diskusní fórum o projektech k záchraně židovských památek
 Vernisáž výstavy fotografií R. Kodery – Tady žili Židé
 Autorské čtení s Arnoštem Goldflamem
 Křeslo pro hosta s Jiřím Kamenem a Pavlem Soukupem a románem Hugo
 Semper Salve – koncert židovských písní
 Křest knihy F. Kubů, Chebský městský stát
 Termín: 1. 10. 06
 Organizační zajištění:  Irena Michaláková, Morkesová, Dittertová
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 zajištění průběhu: pracovníci KMCH
 účast: 1500 osob
 Tvůrčí dílny pro děti byly připraveny ve spolupráci se Vzdělávacím centrem 

Židovského muzea v Praze.

Knihobraní, 6. ročník knižního festivalu KMCH, 1. 10. 2006

Valdštejnské slavnosti:
 Prohlídka valdštejnské expozice. 
 Večerní akce na hradě.
 Pořadatel: Město Cheb
 Termín: 1.–2. 9. 2006
 Počet osob: 150 osob
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Koncert Jaroslava Svěceného:
 Pořadatel: Karlovarský kraj
 Termín: 3. 9. 2006
 Počet posluchačů: 100 osob

Koncert Adamusova tria
 Výchovný koncert pro žáky základních škol
 termín:  19. 10. 2006
 Počet účastníků: 280 osob
Prémiový koncert Chebského varhanního léta:
 Koncert vokálního souboru Affetto
 termín:  29. 11. 2006
 počet účastníků: 70 osob
Advent na sladko potřetí 
 Adventní sobota v muzeu: adventní trh v expozici muzea, pečení v muzeu, adventní 

koncert žáků ZUŠ v Chebu - pěvecké sbory a dramatické oddělení, prohlídka 

Jaroslav Svěcený

Advent na sladko potřetí, 9. 12. 2006.
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výstavy Čas betlémů, pohádkové představení pro děti
 termín:  9. 12. 2006
 organizační zajištění: pracovníci KMCH
 účast: 4 000 osob         Votroubková, Morkesová
Zavírání hradu:
 Termín: 4. 11. 2006
 Program: Vystoupení Skupiny historického šermu RECTUS
 Účast: 300 osob
Populárně vzdělávací a kulturní pořady pro školy:
Cheb v době secese:
 Procházka výstavou s žáky základních škol s pracovními sešity
 Termín: 31. 1. - 7. 5.
 Účast: 23 prohlídek celkem pro 359 žáků z 8 škol (6. ZŠ Cheb, ZŠ Sokolov, 

Svobodná chebská škola, 3. ZŠ Cheb, 4. ZŠ  Cheb, ZŠ Frant. Lázně, 2. ZŠ Cheb, 
Střední integrovaná škola)

 Průvodce: Denisa Morkesová 
Vstříc půlnoci – Krajinou Adalberta Stiftera: Procházka výstavou s žáky 

základních škol (Svobodná chebská škola, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 1. ZŠ)
 Termín: 30. 3.–30. 6.
 Účast: 9 prohlídek celkem pro 162 žáků ze 4 škol
 Průvodce: Denisa Morkesová 
Po stopách jednoho šlechtického rodu – Notthaffti v Čechách a v Bavorsku:
 Procházka výstavou s žáky škol (6. ZŠ a 4. ZŠ Cheb)

Advent na sladko potřetí, 9. 12. 2006.



�� 

 Termín: 19. 5.–26. 11.
 Účast: 5 prohlídek celkem pro 81 žáků z 2 škol
 Průvodce: Denisa Morkesová 
Seznamujeme se s muzeem: Procházka muzeem pro žáky mateřských a základních 

škol s věkově diferencovaným výkladem v muzejní expozici.
 Termín: březen–listopad
 Účast: 17 prohlídek celkem pro 349 žáků z 10 škol (MŠ Skalka, 4. ZŠ, 3. ZŠ, 2. ZŠ, 

ZŠ Lomnice, Speciální škola, 6. ZŠ, ZŠ Skalná, MŠ Bezručova, ZŠ Kynšperk)
 Průvodce: Denisa Morkesová 

Městská rallye: Prohlídka města s vědomostní soutěží
 Termín: červen–listopad
 Účast: 3 prohlídky celkem pro 52 žáků ze 3 škol (ZŠ Skalná, 6. ZŠ, 3. ZŠ)
 Průvodce: Denisa Morkesová
Muzejní rallye: Prohlídka muzea s vědomostní soutěží
 Termín: červen–prosinec
 Účast: 4 prohlídky celkem pro 52 žáků ze 3 škol (SOŠ keramická Karlovy Vary, 

3. ZŠ, 6. ZŠ)
 Průvodce: Denisa Morkesová 
Hurá na hrad aneb Seznamujeme se s muzeem:
 Termín: květen–říjen
 Účast: 39 prohlídek, celkem 859 žáků z 11 škol (Speciální škola Cheb, ZŠ 

Lomnice, Svobodná chebská škola, ZŠ Kynšperk, 2. ZŠ, ZŠ Skalná, 3. ZŠ, 6. ZŠ, 
MŠ Skalka, MŠ Pohádka)

 Průvodce: Denisa Morkesová 



�� 

Zpět do středověku:
 Termín: říjen
 Účast: 1 prohlídka, celkem 18 žáků z 1 školy (Speciální škola Cheb)
 Průvodce: Denisa Morkesová 
Tajuplné příběhy města chebského
 Termín: červen–listopad
 Účast: 11 prohlídek, celkem 237 žáků z 5 škol (2.ZŠ Cheb, Speciální škola Cheb, 

3. ZŠ Cheb, ZŠ Skalná, 4.ZŠ Cheb)
 Průvodce: Denisa Morkesová 
Na jeden den průvodcem:
 Termín: červen–říjen
 Účast: 4 prohlídky, celkem 81 žáků ze 3 škol (2. ZŠ Cheb, 1. ZŠ Cheb, 3. ZŠ 

Cheb)
 Průvodce: Denisa Morkesová 
Řeč portrétů:
 Termín: leden–květen
 Účast: 4 prohlídky, celkem 67 žáků ze 3 škol (4. ZŠ Cheb, Svobodná chebská 

škola, ZŠ Tachov)
 Průvodce: Denisa Morkesová 
Soutěž Krajina mého srdce:
 Doprovodná fotografická soutěž k výstavě Vstříc půlnoci - Krajinou Adalberta 

Stiftera
 Termín: březen–červen
 Účast: celkem 24 žáků středních škol
 Průvodce: Denisa Morkesová  
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Soutěž Půjdem spolu do Betléma:
 Doprovodná vánoční soutěž pro školy Karlovarského kraje
 Termín: září–prosinec
 Účast: 22 soutěžních betlémů, celkem cca 550 dětí z 8 základních a 7 mateřských 

škol (1., 2., 3., 4., 6. ZŠ Cheb, ZŠ Lipová, ZŠ Skalná, ZŠ Luby, MŠ Osvobození 
Cheb, MŠ Komenského, MŠ Brandlova, MŠ Divadelní nám., Jesle a Stacionář, 
MŠ Hof, MŠ Selb)

 Průvodce: Denisa Morkesová 
Muzejní prázdninová výtvarná dílna:
 Uskutečněny dva běhy výtvarné dílny pro děti.
 Termín: 24.–28. 7. 2006
    7.–11. 8. 2006
 Vedení dílny: Denisa Morkesová, Milena Pečárková
 Účast celkem:  45 dětí    

Simchat Tóra a Noemova archa:
 Doprovodné programy pro děti v rámci celodenní akce Knihobraní.
 Termín: 30. 9. 2006
 Vedení dílny: lektor Židovského muzea - Barbora Haškovcová, Denisa 

Morkesová
 Účast celkem:  60 osob    

Rekapitulace populárně vzdělávacích a kulturních pořadů pro školy:
celkový počet prohlídek: 120
 týdenní výtvarné dílny:  2
 jednodenní dílny:    2
 celková účast:        2996 žáků z 22 škol 
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Společenský večer spojený s prohlídkou expozice – Mezinárodní seminář 
konzervátorů a restaurátorů

 termín: 5.–7. 9. 2006
 počet účastníků: 200 osob
dtto seminář Problematika obnovy historických objektů, zahradní a krajinářské 

tvorby.
 termín: 21.–23. 9. 2006
 počet účastníků: 200 osob
Předávání maturitních vysvědčení a slavnostní ukončení školní docházky:
- Integrovaná střední škola Cheb: 
 termín: 5. 5., 2. 6., 16. 6. 
 účast:  460 osob
- 2. základní škola v Chebu:
 termín: 29. 6. 2006
 účast: 60 osob
Ostatní akce pořádané v muzeu a spojené s prohlídkou muzejní expozice:
 viz. 5. 2. Návštěvnost Krajského muzea Cheb
Svatby ve Valdštejnské obrazárně a na Chebském hradě:
 V průběhu roku se ve Valdštejnské obrazárně konalo 6 svateb

PROPAGACE MUZEA:

INFOservis města Chebu: 
 Pravidelné dodávání podkladů ke všem výstavám, přednáškám a kulturním akcím 

roku 2006 pro INFO-servis města Chebu. Podklady odevzdávány v dojednaném 
termínu.            Morkesová

Muzejní zpravodaj:
 Kompletace textu, počítačová výroba matrice, kopírování, pravidelná distribuce 

na poklady CHM a ostatní místa, aktualizace v rámci celého pololetí. Zpravodaj 
ve dvojí jazykové mutaci – česky a německy. Průběžná aktualizace Muzejního 
zpravodaje 1. pololetí 2006. Příprava a výroba Muzejního zpravodaje 2. pololetí 
2006. Pravidelná aktualizace. Morkesová 

Propagace v tisku a ostatních mediích:
 Pravidelně rozesílány podklady pro kulturní servis v novinách, časopisech 

a rozhlase:
 Chebský deník, Chebsko, Radio Egrensis, ČRo Plzeň a KV, Radio Dragon, Radio 

FM Plus, Lidové noviny, Zemské noviny, MF Dnes, Právo, Tachovský deník, 
Rokycanský deník, Domažlický deník, Plzeňský deník, Karlovarské noviny, 
Sokolovské noviny, Lázeňské listy – Fr. Lázně, Mar. Lázně, Klatovský deník, 
Blesk, Květy, Ateliér, Západ, Kultura v Praze, Promenáda Poohří Extra, kabelová 
televize – Cheb, Kynšperk
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- aktualizace kulturních přehledů v denním tisku (Mladá Fronta, Chebský deník, 
Chebsko, Lidové noviny, Žurnál, Lidové noviny), na webových stránkách www.
zapad.cz, www.akcevcesku.cz, www.branapamatek.cz

- zasílání kulturního přehledu na jednotlivé měsíce do měst, obcí, českých 
a německých příhraničních infocenter, hotelů Karlovarského kraje v českém, 
případně i německém jazyce, doplněné plakátem či pozvánkou na nejbližší akci 

- zasílání kulturního přehledu médiím
- Pořádání tiskových konferencí k výstavám a akcím a zasílání tiskových zpráv 

médiím (televize, rozhlas, tisk) – ke všem výstavám, přednáškám a kulturním 
akcím roku 2006  Morkesová

Propagace prostřednictvím rozhlasu:
-  4. 4. 2006 - natáčení pořadu pro ČR 1 o výstavě Cheb v době secese (1898 –1914) 

s Mgr. A. Zemančíkovou Černý
- rozhovor do ČR Plzeň, ČR Karlovy Vary o blížící se výstavě Cheb v době 

secese, přednáškovém cyklu Z Chebu křížem krážem, celodenní akci Masopuste, 
masopuste ..., Velikonoční jarmark s mazanci, vernisáž a výstava Vstříc půlnoci 
– Krajinou Adalberta Stiftera, programu na rok 2006, o výstavě Vstříc půlnoci 
a doprovodné fotografické soutěži Krajina mého srdce, celodenní akci Muzejní 
noc, cyklu přírodovědných exkurzí Pojďte do přírody, Letní výtvarné dílně, 
namluvení upoutávek na stávající výstavy a přednášky, výstavy a přednášky 2. 
pololetí, Knihobraní, o akci Chebský advent a soutěži Půjdem spolu do Betléma 
  Morkesová

- Zajištění natáčení kabelové televize (televizního záznamu) na jednotlivých akcích 
muzea v průběhu celého roku Morkesová

- ČR Plzeň - živé vysílání - Secese a Cheb Černý, Dittertová
Chebský deník:
- Pravidelná propagace muzejních akcí realizovaných v průběhu 2006.
- Propagace prostřednictvím Kulturního servisu Chebského deníku Morkesová
Výroba a distribuce propagačních materiálů:
-  Výroba a distribuce letáků prostřednictvím pošty ke všem výstavám, přednáškám 

a kulturním akcím roku 2006 
- aktualizace Muzejního zpravodaje na 2. pololetí 2006, úprava německého 

překladu
 zajištění pozvánek na všechny akce 2. pololetí 2006
- zajištění historických článků pro nový týdeník Žurnál
www. muzeumcheb.cz a www.chebskyhrad.cz:
 Aktualizace internetových stránek – doplňování a výměna informací.
 Ve spolupráci s J. Bittlem vytvoření stránek ke všem výstavám, přednáškám 

a kulturním akcím roku 2006 
Bezplatná prezentace muzea na různých internetových stránkách 
    Morkesová
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Průvodcovské služby:
 22. 4. Vedení exkurze Fr. Lázně – NPR Soos pro Stanici přírodovědců, 
   Drtinova 1, Praha
   15 osob 
 8.–10. 6. Vedení přírodovědné exkurze pro studenty středních škol v Bílichově  

 na Džbánsku – 40 osob
 13.–16. 6. Vedení botanické exkurze pro studenty Gymnázia Slaný v Úbislavi
   62 osob Brabec
 8. 4. Hrad, kaple; Thüringer Denkmalpflegeamt Erfurt, německy, 
   18 osob
 29. 4. Hrad, kaple; Museumsverein Leipzig, něm., 28 osob
 5. 6. muzeum; Spolek Zu Hause z Lipska, něm., 50 osob
 14. 6. muzeum; skupina z Düsseldorfu, něm., 27 osob
 19. 3. muzeum; Stamtisch Neualbenreuth, něm., 14 osob
 9. 10. expozice - Valdštejn; štáb seriálu Die Deutschen, ZDF Kolín n. Rýnem,  

 10 osob Šebesta
 1.3. 1. ZŠ Cheb, expozice, 30 dětí Dostál

METODIKA A PORADENSTVÍ:
Badatelské služby:
 Brabec:  37 badatelských dotazů
    (20 z regionu Karlovarského kraje, 12 k lokalitám čeledi  

  Gentianaceae ve střední Evropě)
 Knihovna:   20 badatelů (historie, vlastivěda, národopis)
 Šebesta:   17 badatelů (numismatika, archeologie, osobnosti, starší historie,  

  chráněné památky ...)
 Černý:  31 badatelských dotazů (dějiny umění, vlastivěda, historie) 
 Votroubková: 10 badatelů (národopis, historie průmyslu, kroniky, osídlování...)
 Plevná: 25 badatelů (fotodokumentace, historie po r. 1945, vojenství...)
Pedagogická pomoc: 
- Konzultace DP Jarmily Kokotíkové (Ped.F. ZČU Plzeň)
- Účast v komisi Krajského kola Biologické olympiády, Gymnázium VBT Slaný
 (kat.A – 24. 3. 06, kat.B – 21. 4. 06) Brabec
- Konzultace k DP Pravěk Chebska; Zbyněk Kraft, Ped.F.ZČU Plzeň
- Doktorská práce Tomáše Klíra, ZSV v chebském pohraničí
- Konzultace k bakalářské práci na ZČU Plzeň – Martin Šedivý, ZSV u Těšova  

  Šebesta
Odborné poradenství:
Metodická pomoc knihovnám Městského muzea Mar. Lázně, Muzea a galerie 

severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Krajského muzea Karlovy Vary 
  Michaláková
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doc. Klápště, Mgr. Tomáš Klír - ZSV na Slavkovském lese
 dr. Eva Černá, renesanční sklo v Chebu
 p. Jugel z Greizu, koreferát výzkumu horního zámku v Greizu
 ing. arch. Šantavý, podklady pro rekonstrukci Františkánu
 Smlouva s ŘSD o archeologickém dohledu při stavbě R6 Kamenný Dvůr – 

Tisová Šebesta
Kunsthistorické určení a posudek obrazu (autor M. Streckenbach) 
- Vyhledání a příprava sbírkových předmětů pro PhDr. Stanislava Macka za účelem 

fotografování: příprava publikace o Fr. Lázních
- Podklady a fotodokumentace židovských náhrobků v Krajském muzeu Cheb: 

Mgr. Daniel Polakovič, Oddělení židovských dějin, Židovské muzeum v Praze. 
- Výběr perníkových forem pro PhDr. Ivanu Kubečkovou, výstava Vůně a tvary 

perníku, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.
- Středověké židovské náhrobníky v Chebu, podklady pro disertační práci, Natasha 

Ruckl, doktorandka na Ústavu židovských studií HTF UK v Praze. Černý
Vexilologická konzultace pro Západočeské divadlo v Chebu – zajištění podkladů 

pro hru „Viva Verdi“ – správná podoba dobových italských a bavorských praporů 
z 19. století.  Dostál

7.  KONFERENCE, SEMINÁŘE, ODBORNÉ KOMISE:

Konference a semináře:
Brabec: 
31. 3.   – seminář Ochrana hnědáka chrastavcového v Karlovarském kraji,  

       Březová u Kar. Varů
29. 5.–2. 6. – Uhřínov v Orlických horách, seminář botaniků ČR a SR
5. 9.   – Kraslice, seminář Průzkum a ochrana Rolavských rašelinišť
23.–24. 10. – Jenišov, seminář Příroda ve vojenském újezdu Boletice
7.–8. 11.  –  Brno, Podzimní seminář muzejních botaniků ČR a SR, rody Dryopteris  

      a Asplenium
11.–12. 12. – Freising, SRN, workshop Conservation of Gentianella bohemica
Šebesta: 
1.–2. 2. Seminář odborné skupiny pro přírodovědné metody v archeologii, 
    Č. Budějovice

Odborné komise:
Odborné komise AMG:
Brabec  – 3x senát AMG
     Plenární zasedání botanické komise AMG
Šebesta  – oborová komise archeologů AMG (16. 2., 7. 6.)
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Černý   – redakční rada Věstníku AMG, 5.6.
Votroubková  – oborová komise etnografů AMG – Brno, říjen

Ostatní odborné komise:
Brabec:  2x redakční rada časopisu Zprávy České botanické společnosti
Šebesta:  ZRAK Plzeň (27.1.)
     MÚ Cheb, odborná komise pro úpravy Chebského hradu (8. 3.)
     kontrolní dny na Chebském hradě, 5., 18. a 24. 4.
Votroubková:  1x jednání komise pro tradiční lidovou kulturu MK ČR – únor
      1x výjezdní zasedání komise pro TLK MK ČR – Uherské Hradiště  

   – říjen

Studijní a služební cesty:

 Černý:
- 13. 1. 2006 – korektury katalogu k výstavnímu projektu Cheb v době secese (1898 

–1914): Ga- Studio Sokolov
- 22. 1. 2006 – korektury a grafické úpravy výstavních posterů k projektu Cheb 

v době secese (1898–1914): Ga- Studio Sokolov
- 23.–24. 1. 2006: výstava Münchener Jugendstil v Bayerisches Nationalmusem 

v Mnichově
- 1. 2. 2006 – Český rozhlas Plzeň – rozhovor o projektu Cheb v době secese (1898 

–1914): Plzeň
- 21. 2. 2006 – Návštěva hradu Seeberg a kostela sv. Wolfganga: Po stopách Mistra 

Oplakávání ze Seeberka 
- 17. 3. 2006 –Výběr exponátů pro výstavu Po stopách šlechtického rodu Notthafftů 

z rodových sídel Weißenstein a Thierstein v Pullenreuthu
- 22.–23. 3. 2006 – Archivní bádání k tématu K. Wilfert ml. a socha A. Stiftera 

v Horní Plané: SOkA České Budějovice a SOkA Český Krumlov
- 24. 4. 2006 – výstava Karel IV., císař z Boží milosti
 – 6. 6. 2006 – SVK (Státní vědecká knihovna) Plzeň: tvorba bibliografie 

k chebským sochařům 1. pol. 20. století
- 7.–10. 6. 2006 – Odvoz barokního antependia sv. Alžběty a Jakuba k restaurování: 

Jablonec a odborné seznámení s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci, vernisáž 
výstavy Jablonec císařský

- 14.–15. 6. 2006 – Výstava 100 let sklářské školy v Novém Boru, (Mgr. Milan 
Hlaveš), Secese v Chorvatsku (Obecní dům), Art Brut.– dům U Zvonu 

- 22. 6. 2006 – klášterní knihovna Teplá: Egranea v tepelské knihovně 
- 26.–27. 7. – Národní památkový ústav, konzultace k projektu Eliáš Dollhopf
- 4. 9. Křest publikace Po stopách Rudolfa Welse, život a dílo žáka a spolupracovníka 

Adolfa Loose, Sokolov
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- 11. 10. 2006 – návštěva muzejních expozic v Mladé Boleslavi a v Benátkách nad 
Jizerou

Služební cesta – Benátky nad Jizerou, 11. 10. 2006

- 30. 10. – SVK (Státní vědecká knihovna) Plzeň: tvorba bibliografie k chebským 
sochařům 1. pol. 20. století a k projektu Eliáš Dollhopf

- 29.11. – Návrat exponátů pro výstavu Po stopách šlechtického rodu Notthafftů 
z rodových sídel Weißenstein a Thierstein v Pullenreuthu

- 17.–19.12. 2006 – Kontrolní den: restaurování antependia sv. Alžběty a sv. Jakuba: 
Jablonec nad Nisou a návštěva výstavy Sochař Franz Metzner v Severočeském 
muzeu v Liberci

8. OSTATNÍ:

Pomocné práce: podle potřeby  pracovníci odborného odd.
- odvozy dle potřeby:  Brabec, Klečka, Černý, Michaláková
- Pomoc při organizačním zajištění průběhu muzejních akcí: masopust, velikonoce, 

Muzejní noc, koncerty, advent, Knihobraní pracovníci odborného odd.
- Stěhovací práce a pomocné práce při jednotlivých akcích v KMCH: masopust, 

velikonoce, Muzejní noc, koncerty, přednášky, Knihobraní, advent, výstavy, při 
přípravě expozice 19. a 20. století podle potřeb  Brabec, Černý, Šebesta, 
  Klečka, Vančura, údržba

Inventury DKP - v pracovnách a v depozitářích 
Školení bezpečnosti práce a protipožární ochrany: 7. a 8. 6.  
    

    Cheb, 1. 2. 2006 
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Naplňování koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v české re-
publice v letech 2004 - 2006, Karlovarský kraj

1. Rozhodnutím Rady Karlovarského kraje bylo v roce 2004 pověřeným pracoviš-
těm pro tradiční lidovou kulturu v Karlovarském kraji jmenováno Krajské muze-
um Cheb, zastoupené ředitelkou PhDr. Evou Dittertovou. 

  Krajské muzeum Cheb je jediným muzeem v kraji, které má v řadách odborných 
pracovníků etnografa. Přímým výkonem prací spojených s naplňováním úkolů 
Koncepce byla pověřena PhDr. Iva Votroubková, etnografka tohoto muzea. Na ná-
vrh Karlovarského kraje byla PhDr. Iva Votroubková k 15. 3. 2005 jmenována mi-
nistrem kultury ČR zástupcem kraje v Národní radě pro tradiční lidovou kulturu.

2. Od roku 2004 je pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v Karlovarském kraji 
pracovištěm s jedním pracovníkem, který tuto funkci naplňuje souběžně se svojí 
standardní pracovní náplní: hlavní kurátor Sbírky Krajského muzea Cheb, kurá-
tor podsbírek nábytek, hospodářské nářadí, sklo, keramika a porcelán. Pracuje 
zároveň ve funkci zástupce ředitele muzea a vedoucího odborného oddělení.

 Od svého jmenování se pověřený pracovník pravidelně účastní jednání svolá-
vaných odborem regionální a národnostní kultury MK ČR a Národním ústavem 
lidové kultury ve Strážnici.

3. Karlovarský kraj bohužel nevyužil možnosti dané MK ČR v roce 2004 a nevyba-
vil pověřené pracoviště technicky ani personálně.

4. V roce 2004 bylo nutné se seznámit s legislativními podklady Koncepce, zma-
povat a popsat stávající stav v oblasti lidové kultury v Karlovarském kraji, který 
je v plném  územním rozsahu krajem novoosídleneckým. Získané poznatky byly 
shrnuty do podkladu pro Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v Karlovar-
ském kraji, který byl pracovištěm zpracován v 1. pol. roku 2005. 

5. V roce 2004 podalo v rámci snah o obnovu tradičních zvyků Krajské muzeum 
Cheb prostřednictvím svého pracoviště žádost o grant MK ČR na akci „Masopus-
te, masopuste“, kterou připravovalo pro rok 2005 společně se Západočeským di-
vadlem v Chebu. Grantový příspěvek získalo muzeum rovněž z prostředků Města 
Chebu. 

6. Součástí projektu byla výstava tradičního zvykosloví nazvaná „Od masopustu 
k velikonocům“, masopustní trh a masopustní průvod v ulicích města. Zahájení 
výstavy a masopustního programu se zúčastnilo 250 osob. Výstavu, která trvala 
do dubna 2005, shlédlo celkem 3120 návštěvníků.

7. Pro žáky základních škol byl připraven  výukový program a pracovní list se stej-
nojmenným názvem. Výukového programu se zúčastnilo celkem 960 žáků.

8. Ve stejné režii byl projekt „Masopuste, masopuste“ realizován rovněž v roce 
2006, kdy se ho zúčastnilo 600 osob.

9. V roce 2004 byla provedena terénní dokumentace masopustního průvodu ve 
Skalné.

10. V letech 2004–2006 se pravidelně konaly v expozičních prostorách muzea tradič-
ní celodenní velikonoční jarmarky s bohatým doprovodným programem a prak-
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tickými ukázkami tradičních lidových řemesel, které si návštěvníci mohou na 
místě přímo vyzkoušet. V jednotlivých letech se návštěvnost pohybovala mezi 
750–2000 osob.

 V letech 2004 a 2005 byla součástí velikonočních svátků rovněž výstava školních 
prací inspirovaných lidovou velikonoční tradicí.

11. Obdobně je  již řadu let tradičně připravován projekt „Advent v muzeu“. V jed-
notlivých letech se návštěvnost pohybovala mezi 500 návštěvníky v prvním roce 
a 2000 návštěvníků v roce 2006.

12. Z adventních a vánočních lidových tradic vychází rovněž každoroční projekt vá-
nočních soutěžních výstav pro školy, který muzeum připravuje. 

13. Od roku 2005 začala být  postupně budována síť potenciálních dobrovolných 
spolupracovníků pro oblast tradiční lidové kultury: infocentra jako pořadatelé 
akcí, kronikáři, kontakty s dětskými folklórními soubory Chebánek a Dyleň.

14. Pro rok 2006 získalo Krajské muzeum Cheb grant v rámci identifikace a doku-
mentace jevů tradiční lidové kultury v ČR, který  vypsalo MK ČR. Grant byl 
zaměřen na celostátní dotazníkový výzkum s tématy folklór a zemědělství a for-
my obživy. Dotazníky pro tento výzkum připravil Národní ústav lidové kultury 
ve Strážnici.V rámci tohoto grantu byl připraven v Karlovarském kraji terénní 
korespondenční výzkum. V rámci výzkumu byly navázány kontakty se všemi ob-
cemi Karlovarského kraje. Osloveno bylo všech 131 obcí a měst prostřednictvím 
obecních kronikářů a zástupců obcí. Potenciální respondenti byli sezváni podle 
jednotlivých okresů na tři pracovní schůzky, kde jim byly předány informace 
o výzkumu a formuláře dotazníků. Zbývající obce, jejichž zástupci se nezúčast-
nili těchto schůzek, byly obeslány poštou. Předáno bylo celkem 131 dotazníků.

 Krajské muzeum Cheb uzavřelo s respondenty proti odevzdaným vyplněným do-
tazníkům celkem 91 dohod o provedení práce, které byly hrazeny z grantových 
peněz. Korespondenční výzkum byl uzavřen k 20.9.2006 a odevzdáno bylo cel-
kem 92 vyplněných dotazníků. Dotazníky byly na pracovišti v KMCH soustředě-
ny, kompletovány a podle dojednaného termínu předány NÚLK v Strážnici, který 
zajišťuje jejich vyhodnocení v rámci celé ČR.

 V průběhu měsíců červenec–září 2006 poskytovalo pracoviště pro péči o tradiční 
lidovou kulturu osobní či telefonické konzultace pro respondenty výzkumu. 

15. V prosinci roku 2006 byla podána žádost o grant na další etapu dotazníkového 
průzkumu k identifikaci a dokumentaci tradičních jevů lidové kultury pro rok 
2007 téma: lidová religiozita, sídlo, dům, bydlení.

16.  Do okruhu péče o tradiční lidovou kulturu spadají rovněž odborné konzultace 
z oblasti lidové kultury Chebska a Karlovarska, které jsou poskytovány studen-
tům středních a vysokých škol, případně zájemcům z oblasti zájmové umělecké 
činnnosti.

 Cheb, 2. 2. 2007 PhDr. Iva Votroubková
   pracoviště péče o tradiční lidovou kulturu
   Krajské muzeum Karlovarského kraje
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Zápis z jednání poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Krajského muzea 
Cheb

Název sbírky:   Sbírka Krajského muzea Cheb
Evidenční číslo sbírky v CES: CHM/001-12-28/39001

Dne 4. 12. 2006 se sešla na jednání Nákupní a odpisová komise, poradní sbor ředitele 
Krajského muzea Cheb pro sbírkotvornou činnost ve složení:

PhDr. Jan Mergl, historik umění,  Karlovy Vary, ZČU Plzeň
PhDr. Jaromír Boháč, historik – archivář, SOkA Cheb
Mgr. Stanislav Macek, historik umění, ředitel Městského muzea Frant. Lázně
Mgr. Vladimír Melichar, geobotanik, AOPK ČR, středisko Karlovy Vary
PhDr. Jiří Vykoukal, historik umění, ředitel GVU Cheb
Člen komise, pan Josef Borsik, se z jednání omluvil.
Za Krajské muzeum Cheb byly přítomny:
PhDr. Eva Dittertová, ředitelka KMCH
PhDr. Iva Votroubková, hlavní kurátor Sbírky KMCH

Program jednání: 
1. Projednání realizovaných nákupů do Sbírky KMCH
2. Projednání darů do sbírky
3. Informace o vlastních terénních sběrech pro sbírku
4. Informace o vícenálezech ve Sbírce KMCH v daném roce a o jejich evidenci
5. Členství v nákupní komisi 2007–2009
6. Různé

AKVIZICE KRAJSKÉHO MUZEA CHEB V ROCE 2006:
Soupis realizovaných nákupů:
NOK 01/06 Předmět: 2 ks – Kalendář na rok 2006 „Člověk v krajině“
  Kalendář z prací členů Klubu Sušenky při Gymnáziu Cheb
 Nákup od: pokladna KMCH
 Cena: 140,- Kč celkem (70,- Kč/1 ks)
 Zařazení: podsbíka 25 – jiná – souč. dějiny (SD)

NOK 02/06 Předmět: 5 ks pamětních stříbrných mincí:
    250. výr. narození F. J. Gerstnera
    150. výr. Střední uměl. prům. školy Kam. Šenov
    500. výr. úmrtí Matěje Rejska
    700. výročí vymření Přemyslovců po meči
    100. výr. narození Jaroslava Ježka
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   2 ks pamětní medaile 
    250. výročí úmrtí Balthasara Neumanna 
    (stříbro, tombak)
 Vydavatel:  ČNS, pobočka Cheb
 Autor:  Zdeněk Kolářský
 Nákup od: Česká numismat. společ., pobočka Cheb
 Cena: předplatné z r. 2005:  1140,- Kč (mince)
      980,- Kč (medaile – stříbro)
      370,- Kč (medaile, tombak)
 Zařazení: podsbírka 13 – numismatika

NOK 03/06 Předmět: Mrkací panenka, fa Schmidt a. Co., Georgthal
   (Jiřetín), 1945?
 Nákup od: Jana Boudníková, Žižkova 15, Františkovy Lázně
 Cena: 2000,- Kč
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – loutky, modely, hračky

NOK 04/06 Předmět: Kupecké počítadlo, 1915–1930
 Nákup od: Bazar a zastavárna, Jana z Dražic 316, Roudnice nad Labem
 Cena: 400,- Kč
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – hospodářské nářadí

NOK 05/06 Předmět: 2 ks lehkých proutěných nůší, kol. 1915
 Nákup od: Růžena Jírová, Kopanina 56, Kopanina
 Cena: 2000,- Kč
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – hospodářské nářadí

NOK 06/06 Předmět: 24 položek osobních předmětů, oblečení a bytových  
  doplňků z pozůstalosti po paní Miladě Marunové, 50.–70. léta  
  20. stol. (viz. nákupy v r. 2003, 2005)
 Nákup od: Eliška Štědrá, Lešského 3209, Praha 12 – Modřany
 Cena: 3000,- Kč
 Zařazeno: podsbírka 25 – jiná – textil

NOK 07/06 Předmět: Dřevěná plastika sv. Norberta, 1, třetina 18. stol.
   K plastice znalecký posudek
 Nákup od: Jaroslav Jonáš, Ke Křížům 16, Cheb – Podhrad
 Cena: 90 000,- Kč (30 000,- Kč z prostředků MK ČR)
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – sochy
  Koupě projednána nákupní a odpisovou komisí 4. 9. 2006
  (viz Protokol č. 1/2006 ze dne 4. 9. 2006).



��

NOK 08/06 Předmět: 7 ks pivních lahví a lahví od sodovky ašského  
   pivovaru, 1. čtvrt. 20. stol.
 Nákup od: Irena Držmíšková, Zastavárna, bazar, Dlouhá 9, Cheb
 Cena: 610,- Kč celkem
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – sklo

NOK 09/06 Předmět: 2 ks pohlednic – Chebské letiště a pohled na Cheb,  
   červen 1917, s motivem letadla
 Nákup od: internet – bazar – aukce
 Cena: 1070,- Kč
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – souč. dějiny

NOK 10/06 Předmět: Náhrdelník k lidovému kroji z Chebska
 Nákup od: Martin Šauer, Pod Hůrkou 512, Klatovy III, 339 01
 Cena: 5000,- Kč
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – textil

NOK 11/06 Předmět: Sada oběžných mincí – 50 hal., 1, 2, 5, 10, 50 Kč
   a 1 ks mince bez označení ceny – A. Dvořák, 
   B. Smetana
 Nákup od: ČNS, pobočka Cheb
 Cena: předplatné z r. 2005 (150,- Kč)
 Zařazení: podsbírka 13 - numismatika

NOK 12/06 Předmět: Mapa karlovarského kraje, 1715
 Nákup od: MUDr. Ludvík Moravec, Cheb
 Cena: 6000,- Kč
 Zařazení: podsbírka 25 – jiná – grafika

Nákupy do sbírky Krajského muzea Cheb byly realizovány v celkové hodnotě: 
  112 860,- Kč. 
Z této částky hrazeno:   30 000,- Kč z fondu MK ČR
      2 640,- Kč bylo placeno jako předplatné v roce 2005.

Z rozpočtu Krajského muzea Cheb pro rok 2006 byly tedy hrazeny nákupy do 
Sbírky KMCH v celkové hodnotě 80 220,- Kč.

Soupis darů pro Sbírku Krajského muzea Cheb v roce 2006:
podsbírka 25 – jiná – loutky, modely, hračky:
P 04/06 mrkací panenka, 1940
 Dar:  Valina Starovičová, Kamenický Šenov
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podsbírka 25 – jiná – obrazy:  
P 50/06 Obraz chebského starosty
  Georga Adama III. Söldnera,
  Olej na plátně, 1747,
  105 x 85 cm
 Dar: Dr. Heide Kriz-Klimek, Kaiserstrasse 54, D – 80801 München

podsbírka 25 – jiná – textil:  
P 38/06 Doplňky k pionýrskému kroji a kroji SSM ze 70. a 80. let  
  20. stol.
  silonový šátek, pásek se sponou, kravata SSM
 Dar:  Zdeňka Učíková, Cheb

P 39/06 Doplňky ke skautskému a pionýrskému kroji ze 70. a 80. let 
  pionýrský a skautský šátek
 Dar:  Milena Soukupová, Skalka 52, Aš

P 40/06 Kompletní vycházková uniforma
  nadporučíka pozemního dělostřelectva, 1961
 Dar:  Josef Králík, Cheb

P 52/06 Pionýrský šátek, průkazy
 Dar:  Eva Dittertová, Prameny

podsbírka 25 - jiná - hospod. nářadí: 
P 52/06 truhlářské nářadí s ponkem
 Dar:  Aleš Dittert, Prameny

podsbírka 13 – numismatika:  
P 37/06 85 ks stříbrných mincí – hallské feniky ze 14. století nalezené  
  v lese u Sv. Kříže 10.10. 2006
 Dar:  Emil Malý
  Jana Zajíce 953, Pardubice

Soupis vlastních terénních sběrů pro Sbírku Krajského muzea Cheb v roce 
2006:
3.1. podsbírka 5 – botanika:  
P 01/06 Herbářové položky vyšších rostlin.
  Starší postupně schedované a evidované položky – sběr  
  botanika KMCH Jiřího Brabce z různých částí ČR
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P 14/06 dtto. Sběry z regionu a ČR 2006.
  Vlastní sběry botanika KMCH  J. Brabce.
 Obě př.č. představují celkem cca 362 položek.

podsbírka 8 – zoologie:  
P 05/06 Dermoplastický preparát
  bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon)
  dtto strnada rákosního (Emberiza schoeniclus)
 Oba sběry lokalizované – Ašsko
 Preparátor:  Pavel Augsten

P 42/06 Dermoplastický preparát chřástala vodního (Rallus aquaticus)
  Úhyn u bahenní sopky na Soosu
 Preparátor:  Pavel Augsten

podsbírka 25 – jiná – současné dějiny:
 P 16/06 85 ks – propag. materiál ZD Cheb 
 P 18/06 9 ks – regionální PF 2006
 P 19/06 14 ks – kalendáře 2006: Karlovar. Kraj, Město Cheb, Střed.  
  Zdravotní Škola Cheb
 P 20/06 30 ks – propag. materiál k akcím Města Cheb
 P 21/06 47 ks dtto
 P 22/06 3 ks – propagační materiál Nadačního fondu Historický Cheb
 P 23/06 25 ks – propagační materiál K akcím v regionu
 P 24/06 18 ks – propagační materiál – akce v Mariánských Lázních
 P 25/06 27 ks – propagační materiál z reg.
 P 26/06 41 ks – letáky Městské knihovny Cheb
 P 27/06 3 ks – Průkazy ROH
 P 28/06 41 ks tiskovin ke kulturním akcím Koncerty
 P 29/06 121 ks – tiskoviny GVU Cheb z let 2002 – 2006
 P 30/06 20 ks – tiskoviny ZD Cheb a Produkčního centra Kamenná
 P 31/06 22 ks tiskovin – výstavy Fr. Lázně
 P 32/06 14 ks – tiskoviny – Divadlo bez Hranic
 P 33/06 32 ks – propagační materiál z reg.
 P 34/06 11 ks propagačního materiálu z Frant. Lázní
 P 35/06 5 ks tiskovin Euregia Egrensis
 P 36/06 69 ks materiálů ke komunálním Volbám 2006

Vícenálezy zařazené do Sbírky KMCH v roce 2006:
podsbírka 25 – jiná – hudební nástroje:
 P 2/06 Harmonium z chebského hřbitova Fa. M. Hörüger, Hof
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podsbírka 25 – jiná – textil: 
P 12/06 osobní věci – vícenález k nákupu NOK 11/2004
P 15/06 vícenález z inventury podsbírky textilu 2006:
  - gobelín s motivem labutě a páva
  - kožené šle k mužskému kroji
  - stuha ke standartě E 3515
  - křestní polštářek

podsbírka 25 – jiná – loutky, modely, hračky:
P 12/06 tzv. „eska“ – hračka z konce 70. let 20. stol. 
  vícenález k NOK 11/2004

podsbírka 14 - militária  
P 41/06 německý bodák vzor 84/98 pro karabiny Mauser.
  vícenález z inventury Mt - 2006

Přírůstková kniha za rok 2006 je vedena pod přírůstkovými čísly P 01 – 52//06. 
Přírůstky za rok 2006 vedené v této řadě představují cca 1055 ks předmětů. Přírůstky 
za rok 2006 jsou zapsány v CES (1. zápis k 28.7.06). Podklady k 2. zápisu do CES 
jsou zpracovány k 15. 11. 2006.

Vyjádření poradního sboru pro sbírkotvornou činnost KMCH:
- Členové nákupní a odpisové komise, poradního sboru ředitele KMCH pro akvi-

ziční činnost, schválili nákupy do Sbírky Krajského muzea Cheb realizované 
v roce 2006 v celkové částce  112 860,-  Kč.

  Z této částky hrazeno:  30 000,-  Kč z fondu MK ČR
           2 640,-  Kč bylo placeno jako předplatné v r. 2005
Z rozpočtu Krajského muzea Cheb pro rok 2006 byly tedy hrazeny nákupy do 

Sbírky KMCH v celkové hodnotě 80 220,- Kč.

- Členové nákupní a odpisové komise, poradního sboru ředitele KMCH pro akviziční 
činnost, vzali na vědomí další akviziční činnost KMCH v roce 2006:

 byli seznámeni s  - dary do muzejních sbírek, 
  - vlastními terénními sběry pracovníků muzea 
  - vícenálezy ve Sbírce Krajského muzea Cheb
- Členové nákupní komise projednali nabídku a doporučili zakoupit pro Sbír-

ku Krajského muzea Cheb - mapu karlovarského kraje z r. 1715 za částku  
6 000,- Kč.

 Mapa je v soupise zapsána pod NOK 12/06.
 Kupní smlouva bude vystavena s datem 4. 12. 2006.

-   Přítomní členové nákupní komise souhlasí s obnovením svého jmenování pro funkč-
ní období 2007–2009. Ve stejném smyslu bude osloven rovněž p. Josef Borsik.
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PERSONÁLIE 		 	 	
		 		 Pracoviště 	
		 		 archeolog archeologie,			 		 	
	 	 PhDr.	Pavel	Šebesta	 kamenné	artefakty
		 		 		 	
		 vedoucí  knihovna	 grafika,	staré	tisky,
		 odborného Irena	Michaláková	 manuskripta,	regionální
		 oddělení, 		 literatura,	studijní	fond
		 etnograf 		 	
		 PhDr.	Iva	 historik-dokumentátor současné	dějiny,	negativy,
		 Votroubková	 Mgr.	Markéta	 diapozitivy,	fotopozitivy
		 kurátor sbírek	 Plevná	Šalátová	 	
		 keramika,	  
  porcelán,	 muzejní pedagogika
		 nábytek,		 Mgr.	Denisa	Morkesová 	
		 hospodářské		 	 	
		 nářadí	 správce počítačové sítě cín,	kovy,			
		 		 Jan	Bittl sfragistika
		 historik umění		 botanik, přírodovědec botanika,	geologie,	 	
ředitelka Mgr.	Zbyněk		 RNDr.	Jiří	Brabec	 zoologie
PhDr.	Eva	 Černý	
Dittertová	 kurátor sbírek		 historik- 	
historik	 sochy,	obrazy		 vojenské dějiny	 	militária,	numismatika
	 RS	 PhDr.	Tomáš	Dostál	 
		 sekretariát pracoviště ochrany hudební	nástroje
		 Simona		 sbírkových předmětů hračky,	modely
		 Hámková	 Václav	Klečka	 a	loutky,	textil,	hodiny
		 		 Eva	Soukupová	 	
		 		 Dušan	Vančura		 			 		 		 	
		 vedoucí údržba  	
		 provozního Miroslav	Bártko	 pokladna muzeum
		 oddělení Arnošt	Hrabě	 Jiřina	Vlasáková
		 Ing.	Zuzana	 		 	
		 Zoulová	 úklid pokladna hrad
		 	 Jarmila	Logojdová	 Josef	Králík
		 	 Jana	Kupcová	 Hana	Nyklová
		 		 		 	
		 		 úklid hrad průvodci
		 		 Martina	Zívalová	 Zoja	Fučíková
		 vedoucí Petra	Juhosová		 Xenija	Vokounová
		 ekonomického mzdy a personálie 	
		 oddělení		 Daniela	Boďová	 	
		 Jana	Kacetlová	 		 	
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	 V	personální	oblasti	byl	nejsložitější	závěr	roku.	Počátkem	měsíce	prosince	si	
vedoucí	ekonomického	oddělení	zlomila	komplikovaně	nohu.	Mzdová	účetní	Danie-
la	Boďová	podala	ke	dni	1.	12.	2006	žádost	o	rozvázání	pracovního	poměru.	
	 Počátkem	 března	 odešla	 do	 starobního	 důchodu	 dlouholetá	 pracovnice	 na	
úseku	ochrany	sbírkových	předmětů	Milena	Soukupová.	Na	její	místo	nastoupil	po-
čátkem	dubna	Dušan	Vančura.	Mgr.	Markéta	Plevná	Šalátová	odešla	na	mateřskou	
dovolenou,	 na	 její	 místo	 ale	 až	 v	 lednu	 2007	 nastoupila	 jako	 zástup	 za	 mateřskou	
dovolenou	Mgr.	Alena	Koudelková.	Taktéž	Xena	Vokounová,	průvodkyně,	odešla	na	
mateřskou	dovolenou	v	měsíci	listopadu,	náhrada	za	průvodkyni	do	expozice	bude	
řešena	až	v	roce	2007	po	zahájení	turistické	sezóny.	V	říjnu	byla	provedena	organizač-
ní	změna	a	Mgr.	Zbyněk	Černý	byl	jmenován	tajemníkem	pro	vědu	a	výzkum.	

HOSPODAŘENÍ KMCH
 
 

  Částka v Kč  Podíl na celk. 
 Příjem neinvestiční investiční příjmech  

 1. Příspěvky od zřizovatele 9 101 063 200 000 70,19 
 2. Dotace ze státního rozpočtu 363 880   2,75  
 2. Vlastní příjmy 2 129 777 1 207 16,08 
 3. Ostatní příjmy 1 456 128   10,99 

 Celkem 13 050 847 201 207 100
 

 Příjmy KMCH celkem 13 252 054   

V roce 2006 tvořily příjmy od zřizovatele 70,19%, ostatní příjmy dosáhly podíl 
29,81% celkových příjmů.
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      Podíl na příjmech
    Částka v Kč  v % 
Příjmy v roce 2006   neinvest.   invest. neinvest. invest.

Příspěvky na provoz    
a) z rozpočtu Karlovarského kraje   69,74 
 schválený příspěvek zřizovatele  9 060 970  
 příspěvky na záchranný   
 archeologický výzkum 40 093  

b) z rozpočtu Města Cheb    
 granty a příspěvky na akce 582 351  4,46 

c) dotace ze státního rozpočtu 
 (kapitola MK ČR) 363 880  2,79

d) příspěvky z fondů EU
 Phare CBC 175 386  1,34

d) příspěvky od ostatních fondů, nadací 390 000  2,99 

Investiční příspěvky     
z rozpočtu Karlovarského kraje    
 technické zhodnocení PC sítě  200 000  99,40

Dary  308 390  2,36 

Vlastní příjmy   
tržby ze vstupného 804 609  6,17
tržby z prodeje zboží 589 666  4,52 
ostatní (zaokrouhleně) 691 000  5,29 
použití vlastních finančních fondů 44 502 1207 0,34 0,60

Příjmy celkem 13 050 847 201 207 100,00 100,00 

PŘÍJMY KMCH V ROCE 2006
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HOSPODAŘENÍ FINANČNÍCH FONDŮ 
KRAJSKÉHO MUZEA CHEB

Stav	k	31.	prosinci	2006

Fond - číslo Počáteční stav
k 1. 1. 2006

Tvorba Použití Konečný stav k 
31. 12. 2006

Fond odměn 911 71 979,00 1500,00 44 502,00 28 977,00
Fond rezervní 914 287 245,40 147 484,48  280 846,00 288 690,98

Investiční fond 916 147 429,43 613 053,00 630 000,00 130 482,43

FKSP 912 26 595,87 69 000,00  68 818,00 26 777,87

Fond odměn  –  911

Počáteční stav k 1. 1. 2006 71 979,-- Kč
Tvorba:
Rozdělení HV 2005 – příděl ze zisku. 1 500,-- Kč
Tvorba celkem 1 500,--Kč

Použití:
odměny zaměstnancům 12/2006  44 502,-- Kč
Použití celkem 44 502,-- Kč

Konečný stav k 31. 12. 2006 28 977,-- Kč

Fond rezervní – 914

Počáteční stav k 1. 1. 2006 287 245,40 Kč
Tvorba:
Veřejná sbírka – úroky z vkladu v KB 1,80 Kč
Rozdělení HV 2005 – příděl ze zisku 1 444,23 Kč
Notthaffti v Euregio Egrensis dary 
(Dr. Hartmann, Hermann Gutmann Stiftung)    308 390,--Kč
Tvorba celkem 309 836,03 Kč

Použití:
Notthaffti v Euregiu Egrensis tisk 308 390,--Kč
Použití celkem 308 390,--Kč

Konečný stav k 31. 12. 2006 288 691,43 Kč
z toho: zůstatek z veřejné sbírky na restaurování 8 909,15 Kč
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Investiční fond – 916

Počáteční stav k 1. 1. 2006 147 429,43 Kč
Tvorba:
příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje 
(technické zhodnocení PC sítě) 200 000,-- Kč
převod z Fondu majetku  ve výši odpisů   2006 816 229,--Kč
tvorba celkem 1 016 229,-- Kč

Použití:
odvod do rozpočtu KK 840 000,-- Kč
technické zhodnocení PC sítě 201 207,-- Kč
použití celkem 1 041 207,-- Kč

Konečný stav k 31. 12. 2006 122 451,43 Kč

FKSP – 912

Počáteční stav k 1. 1. 2006 26 595,87 Kč
Tvorba:
zákonný příděl – 2 % z objemu mzdových N /1–9 2006 105 350,-- Kč
tvorba celkem 105 350,-- Kč

Použití:
příspěvky na stravenky  – I – IX/2006 62 520,-- Kč
příspěvky zaměstnancům (rekreace, LT) 12 820,--Kč
zájezdy, exkurze 6 290,--Kč
sociální příspěvek 4 500,-- Kč
odměna pracovníkům při jubileu  5 500,-- Kč
použití fondu celkem  91 705,-- Kč

Konečný stav k 31. 12. 2006 40 240,87 Kč
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MIMOŘÁDNÉ PŘÍSPĚVKY, DARY, DOTACE A GRANTY 
PŘIJATÉ V R. 2006 (v Kč)

 Příspěvky z veřejných rozpočtů ČR
     
   Rozpočet     
 Státní Karl. kraje - Město
 rozpočet - mimoř.  Cheb Příspěvky Jiné příspěvky
Projekt MK ČR příspěvky  z  fondů EU a dary
 
Cheb secesní     Phare CBC ---
(projekt 2005/2006)      6 364 EUR (90%) 
    175 386,38 Kč
 
Masopuste,     20 000,-- 
masopuste...      
      
Krajinná výstava 
bez hranic Cheb -     472 351,21
Marktredwitz 2006
(spolupráce při 
zajištění služeb)   
      
Sborník CHM 2005    60 000,--  20 000,--
     Sokolovská  
     uhelná, a.s.
      
Pojďte do přírody      6 000,--  
      
Letní výtvarná dílna  9 000,--    24 600,--
     příspěvky od rodičů   
      
Podpora tradiční 185 973,--
lidové kultury     
      
Eliáš Dollhopf 47 906,50    
      
Restaurování      70 000,--
antependia sv. Alžběty    St. fond kultury ČR
      
Knižní minitrh     15 000,--  20 000,--
       Nadace žid. muzeí 
      
Zařízení  100 000,--
do depozitářů (ISO/D)
- kovové skříně 
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	 	Výkup předmětů 30 000,--
kult.hodnoty - (ISO/C)
plastika sv. Norberta 
      
Po stopách jednoho     Dispoziční fond 84 734,-- (3 000 €)
šlechtického rodu -     INTERREG IIIA Dr. Hartman Frhr. v. 
Notthaffti v Euregio    (ČR - Bavorsko) Bechtolsheim -dar
Egrensis    - vyúčtování v r. 2007 -  223 656,-- (8000 €)
    dotace cca 233 810,--  Hermann Gutmann  
     Stiftung – dar

Expozice dějin     Dispoziční fond 300 000,-- 
Chebska 1800 - 2000    INTERREG IIIA Česko-německý fond
    (ČR - Bavorsko) budoucnosti
    -vyúčtování v r. 2007
    - dotace cca 291 690,--  

Archeologický výzkum   40 093,11
- KK  
   
Technické zhodnocení 
PC sítě   200 000,--  
  
CELKEM 363 879,50 240 093,11  582 351,21 175 386,38 742 990,--

Závěr	

Rokem	2006	skončila	tříletá	existence	Krajského	muzea	Cheb,	dříve	Chebského	
muzea	a	1.	ledna	2007	započala	dráha	nového	Krajského	muzea	Karlovarského	kraje.	

Mám	zde	příležitost	poděkovat	především	těm,	kteří	se	podíleli	na	realizaci	nové	
expozice.	Přiznám	se,	že	podruhé	už	bych	v	tak	krátkém	čase	nechtěla	nic	podobného	
realizovat.	V	Chebu	v	muzeu	pracuje	skvělý	odborný	i	technický	kolektiv,	a	jen	díky	
jejich	umu	a	pochopení	mohla	být	expozice	realizována	a	hlavně	dokončena	za	vel-
mi	krátkou	dobu.	Rok	2006	byl	pro	chebské	muzeum	skutečně	rokem	složitým,	a	to	
nejen	v	závěru	roku.	

V	 oblasti	 hospodaření	 došlo	 k	 řadě	 nepatrných	 změn	 oproti	 předcházejícímu	
roku,	mírně	poklesly	tržby	ze	vstupného,	o	130	000	Kč	narostly	tržby	z	prodeje	zbo-
ží.	Přestože	se	opět	zvýšila	početně	návštěvnost,	tržby	ze	vstupného	nebyly	úměrně	
navýšeny.	Stále	chodí	více	návštěvníků	na	neplacené	akce.	Příjmy	z	jiných	zdrojů	se	
zvýšily	o	1	%,	přestože	nám	byly	zamítnuty	2	žádosti	z	programu	ISO	MK	ČR.	

Závěr	roku	byl	skutečně	časem	mnoha	změn,	ovšem	díky	maximální	vytíženosti	
s	budováním	expozice,	jejíž	dokončení	bylo	prioritou	roku,	jsme	změny	příliš	nepro-
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žívali	a	nevěnovali	se	jejich	řešení.	
Během	roku	jsme	se	společně	se	zástupci	zřizovatele	snažili	vytipovat	v	Chebu	

vhodný	 objekt	 v	 majetku	 Karlovarského	 kraje,	 kde	 by	 mohl	 být	 umístěn	 centrální	
depozitář.	Nejprve	to	byl	objekt	lékárny	na	hlavním	náměstí,	později	budova	školy	na	
náměstí	B.	Neumanna.	V	roce	2007	budou	zahájeny	přípravné	práce	pro	rekonstrukci	
budovy	školy	na	depozitární	budovu	a	pracoviště	ochrany	sbírkových	předmětů.	

Děkuji	také	všem	kolegům	z	jiných	muzeí	za	tradičně	dobrou	spolupráci,	osobně	
děkuji	za	důvěru	při	volbě	předsedy	AMG	a	členům	exekutivy	AMG	za	spolupráci	
a	přátelskou	atmosféru.	

V	 závěru	 ještě	 jednou	 děkuji	 všem	 pracovníkům	 muzea	 za	 jejich	 práci,	 všem	
spolupracujícím	 firmám,	 jednotlivcům,	 rodinám	 našich	 zaměstnanců	 za	 podporu.	
A	samozřejmě	i	návštěvníkům	,	kteří	k	nám	chodí	a	s	kterými	jsme	i	my	rádi.	Budu	se	
s	Vámi	se	všemi	těšit	na	akce	roku	2007.	

Návštěva muzea v Mnichově – výstava Secese – 23. 1. 2006.
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Publikační činnost  

Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje  
Nástupce	tradičního	regionálního	periodika	-	Sborníku	chebského	muzea.	Sborník	
je	členěn	na	statě	a	články	s	historickou	a	přírodovědnou	tématikou,	muzeografickou	
přílohu,	personálie,	drobnosti	a	recenze.	V	ediční	činnosti	Krajského	muzea	Karlo-
varského	kraje,	muzea	Cheb	je	vydávání	sborníku	prioritou	i	ve	výhledovém	plánu	
odborné	prezentační	činnosti	z	důvodu	potřeby	interpretovat	a	prezentovat	nové	po-
znatky	z	regionálních	dějin.	

Bolest v kameni
Pomníky padlým v I. světové válce 
Dvojjazyčná	publikace	přináší	po	odborné	stránce	velmi	erudovaný	text	vzniklý	na	
základě	důkladné	heuristické	přípravy	a	podrobného	archivního	výzkumu.	Mapuje	
historii	vojenských	pěších	útvarů,	 jejichž	posádkovým	městem	bylo	v	období	prv-
ní	světové	války	město	Cheb.	Dějiny	těchto	jednotek	sleduje	od	jejich	vzniku	až	do	
skončení	prvního	globálního	konfliktu.	Hlavní	část	knihy	je	ovšem	věnována	němým	
svědkům	 dávných	 tragických	 událostí	 -	 pomníkům	 připomínajícím	 tisíce	 padlých	
vojáků	 pocházejících	 z	 doplňovacího	 obvodu	 výše	 zmíněných	 jednotek,	 do	 něhož	
spadala	podstatná	část	severozápadních	Čech.	Publikace	bude	doplněna	o	bohatou	
obrazovou	dokumentaci.
Autoři:	Mgr.	Zbyněk	Černý	a	PhDr.	Tomáš	Dostál.

Zmizelé Chebsko
Publikace	Zmizelé	Chebsko	bude	první	ucelenou	dokumentací	proměn	starého	c.k.	
správního	regionu,	bývalého	politického	chebského	okresu	kolem	měst	Chebu,	Fran-
tiškových	Lázní,	Skalné,	Lubů	a	Plesné	v	obdobím1850-2005.	Dosavadní	topografic-
ká	literatura	k	Chebsku	dokládá	stav	obcí	a	osad	bývalého	chebského	okresu	pouze	
do	roku	1945.	A	právě	období	po	roce	1945	přináší	nejradikálnější	změny	v	celém	
dosavadním	vývoji.	Z	původních	61	samostatných	obcí	bylo	do	roku	1980	úředně	
zrušeno	50	obcí.	V	počtu	zůstalých	11	správních	sídelních	jednotek	pak	zcela	zmizí	
hrůzný	fakt,	že	do	roku	1990	bylo	na	Chebsku	zcela	zničeno	a	srovnáno	se	zemí	30	
obcí	a	osad.	Zmizelá	místa	po	roce	1945	najdeme	již	jen	na	starých	mapách	a	fotogra-
fiích.	Z	paměti	se	začínají	vytrácet	nejen	jejich	německé,	ale	i	nové	české	názvy.	Mno-
holetá	dokumentační	práce	Krajského	muzea	v	Chebu	a	chebského	archivu	vytvořila	
rozsáhlou	poznatkovou	základnu,	která	umožňuje	zpracovat	tuto	publikaci	tak,	aby	
chebský	 region	 nezůstal	 pro	 další	 generaci,	 která	 hledá	 kořeny	 svého	 domova,	 jen	
prázdným	pojmem	na	starých	mapách.	Výsledná	publikace	bude	dvojjazyčná	(česko-
německá).
Autor:	PhDr.	Jaromír	Boháč
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Ediční nabídka Krajského muzea Karlovarského kraje, 
muzea Cheb

Blattný	a	kol.
Valdštejnská obrazárna
Brož.,	180,-	Kč,	220,-	Kč	anglická	a	německá	verze	+	poštovné.

Petr	Beran
Píseň o Loretě
Brož.,	2.	rozšířené	vydání,	31	stran	textu,	39	fotografických	příloh.	
cena:	40,-	Kč.

Jaromír	Boháč
Cheb - město / historicko-turistický průvodce č. 11
Německá	verze:	J.	Boháč,	E.	Bočková.
Brož.,	240	str.,	79,-	Kč	+	poštovné.

Jaromír	Boháč
Deset obrazů z dějin Chebského muzea
Zehn	Bilder	aus	der	Geschichte	des	Egerer	Museums
Brož.,	223	stran,	cena:	100,-	Kč	+	poštovné.

Zbyněk	Černý
Willi Russ – Sochař a keramik
Brož.,	32	stran,	česká	a	německá	verze,	cena:	100,-	Kč	+	poštovné.

Vandrovní sešit po Goethových stopách na Chebsku a okolí
Skládačka,	cena:	10,-	Kč	+	poštovné.

Josef	Hájek
Barokní umění ze sbírek Chebského muzea
Brož.,	75	str.,	60,-	Kč	+	poštovné.

Jitka	Chmelíková
Maestro Rudolf Serkin
Brož.,	88	stran,	česko-německo-anglická	verze,	cena:	100,-	Kč	+	poštovné.

Jitka	Chmelíková
Osudy Chebských židů. Chebští Židé od 2. poloviny 19. století do současnosti
Brož.,	148	str.,	101	obr.,	150,-	Kč	+	poštovné.
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František	Kubů
Štaufská ministerialita na Chebsku
Brož.,	128	stran	včetně	příloh,	150,-	Kč	+	poštovné.

Jan	Mergl
Užité umění secese ve sbírkách západočeských muzeí
Brož.,	105	str.,	30,-	Kč	+	poštovné.

Irena	Michaláková
Bibliografie
Regionálně	zaměřené	diplomové	práce	studentů	českých	vysokých	škol	II.
Brož.,	19	str.,	35,-	Kč	+	poštovné.

Vladimír	Růžek
Chebská radnice a její středověké fresky
Brož.,	192	str.,	16	stran	čb.	přílohy,	anglické	a	německé	resumé,	55,-	Kč	+	poštovné.

Karl	Siegl
Seznam majitelů měšťanských domů v Chebu
Purkmistři	města	Chebu	v	letech	1282-1928	a	členové	městské	rady	v	letech	1384–1777.
Brož.,	153	stran,	cena:	70,-	Kč	+	poštovné.

Pavel	Šebesta
Císařský a královský hrad v Chebu
Brož.,	20	str.,	25,-	Kč	česká	verze,	německá	35,-	Kč+	poštovné.	

P.	Šebesta,	Iva	Votroubková
Chebské kamnářství
Brož.,	7	str.,	německá	verze:	20,-	Kč.

Iva	Votroubková
Chebský lidový nábytek
Brož.,	120	str.,	100,-	Kč	+	poštovné.

Jitka	Chmelíková
Osvobození-Liberation-Cheb 1945
Brož.,	134	str.,	150,-	Kč,	český	a	anglický	jazyk.

Jaromír	Boháč,	Josef	Janáček,	František	Kubů
Albrecht z Valdštejna a Cheb / Albrecht von Wallenstein und Eger
Brož.,	135	str.,	60,-	Kč,	český	a	německý	jazyk.
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Josef	Režný
Dudáci na Chebsku
Brož.,	156	str.,	10,-	Kč	+	poštovné.

Zbyněk	Černý
Cheb v době secese / Eger in der Zeit der Sezession (1898–1914)
Brož.,	156	str.	120,-	Kč	+	poštovné.	

Karel	Halla,	Volker	Dittmar
Po stopách šlechtického rodu Notthafftů. Notthaffti v Čechách a v Bavorsku
auf	den	Spuren	eines	Adelsgeschlechts.	Die	Notthaffte	in	Böhmen	und	Bayern
Brož.,	692	str.,	150,-	Kč	+	poštovné.

Sborník Chebského muzea 1999, 2000 
Brož.,	141	str.,	191	str.,	150,-	Kč,	160,-	Kč	+	poštovné.

Sborník Chebského muzea 2001, 2002
Brož.,	256	str.,	311	str.,	170,-	Kč	+	poštovné.

Sborník Chebského muzea 2003, 2004, 2005
Brož.,	213	str.,	252	str.,	280	str.,	150,-	Kč	+	poštovné.	

Výroční zpráva Krajského muzea Cheb za rok 2004, 2005
Brož.,	92	str.,	98	str.,	30,-	Kč	+	poštovné.

Publikace	je	možné	objednat	na	adrese:
Krajské	muzeum	Karlovarského	kraje,	muzeum	Cheb,	příspěvková	organizace
nám.	Krále	Jiřího	z	Poděbrad	493/4,	350	01	Cheb
tel.:	+420	354	400	620,	fax:	+420	354	422	292
www.muzeumcheb.cz,	email:	sekretariat@muzeumcheb.cz
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